
EMLÉKEZTETŐ  
 

az MMK Közlekedési Tagozat Kerékpáros Szakosztályának üléséről 
 

Időpont: 2020. 06.03.  
Helyszín: online értekezlet /Teams  
Jelen voltak: Mihálffy Krisztina, Kocsács Gergely, Polányi Péter, Dulicz László, Horváth László   
Tárgy: A Kerékpáros Szakosztály eddigi és jövőbeli feladatai  
 
A meghirdetett napirendi témák:  
1. Az elmaradt rendezvények 
 - küldöttgyűlés 
 - szakmai előadások 
2. Nyári és őszi tervek 
 - Tiszafüredi kerékpárút 
3. A küldöttgyűlés részletei 
4. Egyebek 
 
 
1. Az elmaradt rendezvények  
 
Az elmúlt hónapokra meghirdetett előadásokat, ill. a május 19-re tervezett tisztújító 
küldöttgyűlést a Covid-19. miatt elhalasztottuk. Kérdés, hogy hogyan pótoljuk ezeket.  
 
Vélemények: A tisztújítást mindenképpen személyes megjelenéssel kellene megszervezni az 
alábbi okok miatt:  

• Nem sürget semmi a mihamarabbi megtartásra. 

• Kell a személyes találkozás az ilyen eseményekhez.  
Felmerült, hogy nem feltétlenül Budapesten kellene megrendezni. Lehetne pl. egy 

mostanában elkészült kerékpárút megtekintésével összekapcsolni. Ennek persze nehézségei 

vannak: 

• Szabadtéri tisztújítás? Szabadtéri jegyzőkönyv-vezetés stb.? > Lehetne egy olyan helyre 

menni, ahol van zárt terem.  

• Gyér lenne a látogatottsága.  
 

Megállapodtunk abban, hogy ez ügyben tovább gondolkozunk, s ha valakinek van jó ötlete, 

akkor azt megbeszéljük.  

2. Nyári, őszi tervek:  

Szakmai előadások: (Két óra két keréken.)  

Felmerült, hogy ezt már lehetne online módon megtartani. Ha online, ha nem online, azaz 

személyes megjelenésű előadás, akkor is ezen túl állítsunk be egy online kamerát, ami közvetíti 

az előadást, és bárki nézhesse azt személyes megjelenés nélkül. Erre Juhász Tamásnak (BpP 



MK) rendelkezésre áll egy stúdiója. Juhász Tamás fel is ajánlotta ezt kamarai rendezvények 

céljaira.  

Felmerült témák:  

• stabilizált burkolatok  

• a budapesti ideiglenes kerékpáros megoldások  

o a kerékpársávok bevezetése, hatása 

o a kerékpáros számlálások eredményei, és értékelése 

 

Kirándulás:  

Felvetődött, hogy szervezzünk kerékpáros kirándulást az „Év kerékpárútja” címet elnyert Tata-

Tatabánya kerékpárút megtekintésére. 

Hozzászólások:  

• A Tata -Oroszlány kerékpárútról nemrég volt előadás. 

• A szentendrei kerékpárút is szóba jöhet.  

• Sajnos tapasztalható, hogy a pártpolitika is beleszövődik egyes fejlesztésekbe.  

Ügyelnünk kell arra, hogy ezekből kimaradjunk, ezért kizárólag szakmai alapon kell 

ezeket megközelíteni.   

 

Egyebek:  

Körlevél:  

Készítünk és kiküldünk egy körlevelet, melyben minden levelező listán lévő tagunknak 

felvázoljuk a terveinket és begyűjtjük a véleményeket az alábbiakról:  

• Van-e valakinek ötlete, ill. ajánlása a szakmai kirándulás helyszínére?  

• Látja-e értelmét, ill. létjogosultságát egy ilyen kirándulás kamarai megszervezésének? 
Részt venne-e, ha megszerveznénk?  

• Hogyan vélekedik olyan szakmai előadás megtartásáról, melyet online is követni lehet? 
Igénybe venné-e ezt a lehetőséget? Részt akarna, részt tudna-e venni ilyen, otthonról, 
vagy munkahelyről is figyelemmel kísérhető előadáson? Alakítsuk-e ki úgy ezt a 
rendszert, hogy hozzászólásra, ill. kérdésre is alkalmas legyen?    

 

 

Jelenlévők megállapodtak abban, hogy minden elnökségi tag gondolkodik az elhangzottakon, 

és egy hét múlva június 10-én 8 órától ugyanígy átbeszélünk mindent. Az online Teams 

értekezletre Mihálffy Krisztina küld körbe meghívót.  

 

Az emlékeztetőt összeállította: Polányi Péter  


