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MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA 

KERÉKPÁROS SZAKOSZTÁLY ELNÖKSÉGI ÜLÉS 

 

Emlékeztető 

–  2021. november 18. –  

Időtartam: 1300-1400 között 

 

 

Helyszín: Online 

Jelenlévők: Barna Zsolt, Dalos Péter, Emődy Barbara, Kovács Gergely 

 Bukovics László, Polányi Péter 

 

 

1.) napirend: Elnökség megalakulás 

1. számú határozat: A Kerékpáros Szakosztály elnökségének jelenlévő tagjai a szakosztályi tiszt-

újítás eredményeinek megfelelően egyhangúlag kimondták az új elnökség megalakulását. 

 

2.) napirend: Beszámoló a Közlekedési tagozat elnökségi üléséről 

Barna Zsolt röviden beszámolt a Tagozat elnökségi üléséről, illetve a Planet 2021 kiállítás kap-

csán felmerült feladatról. 

2. számú határozat: A december 2-i kiállítási napon, a nap felelős szervezőjével, Polányi Péter-

rel egyeztetetetten a Kerékpáros Szakosztályt Emődy Barbara és Dalos Péter fogja képvi-

selni. A standon futó vetítésekhez kerékpáros témájú ppt-t készítünk, felelős: Emődy Bar-

bara. A fenntartható közlekedés témájának megjelenítését a standon – a BKK jóvoltából – 

egy Bubi kerékpár kiállításával is segítjük. 

 

3.) napirend: Elnökhelyettes választása 

3. számú határozat: A Kerékpáros Szakosztály elnöksége Kovács Gergelyt – 3 igen, 1 tartózkodás 

és 0 nem szavazattal – elnökhelyettesnek választotta. 

 

4.) napirend: Szakosztály taglistájának aktualizálása 

4. számú határozat: A Szakosztály taglistájának frissítése érdekében online megkeressük a je-

lenlegi listában szereplő mérnökkollégákat, frissítjük az adataikat, felmérjük az igényeiket, 

aktivitásukat. Főbb kérdések: elérhetőségi adatok, milyen területen dolgozik (tervezés, kivi-

telezés, üzemeltetés, tudományos stb.); a kerékpározás területét munkája jellemzően érinti 

vagy csak érdeklődési területe; javaslatok, elvárások a szakosztály munkájával kapcsolatban.  

 

5.) napirend: Munkaterv elkészítésével kapcsolatos feladatok 

5. számú határozat: Az elnökség 2022.02.28-ig kidolgozza a munkatervét (4 igen). 
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6.) napirend: Feladatok delegálása 

6. számú határozat: Az elnökség az alábbi feladatok kiosztásáról döntött (4 igen): 

− adminisztratív feladatok felelőse, tagság kezelése: Zalán Ákos, 

− levelezőlisták kezelése: Kovács Gergő, 

− Facebook-oldal áttekintése, feladatok azonosítása: Barna Zsolt, 

− UME-tervezetek véleményezésének felelőse: Emődy Barbara. 

 

7.) napirend: Egyebek 

7. határozat: a Szakosztály elnöksége elkötelezett, hogy a MMK épülete előtt, a Szerémi úti ke-

rékpárút felőli bejáratnál szabadon használható kerékpártámaszok kerüljenek létesítésre. A 

lehetséges kialakításokról elrendezési vázlatot készítünk, amelyet a Tagozat egyetértése 

esetén Újbuda Önkormányzata felé továbbítunk kérve annak kihelyezését a kerületi tá-

masztelepítési program keretében. 

8. határozat: a Szakosztály elnöksége elkötelezett a Két óra kétkeréken előadássorozat folyta-

tása mellett. Az előadásokat – egyelőre – online formában szervezzük, távlatban a tagsággal 

egyeztetve offline programok lehetőségét is megvizsgáljuk. Az előadás-sorozat szervezésé-

nek felelőse: Kovács Gergő. 

Az ülésen felmerült témák, amelyek tájékozódást igényelnek, jövőbeni feladatokat generálhat-

nak: 

− Kerékpáros útirányjelző táblarendszer: csak arculati kézikönyv létezik, a táblázás minő-

sége – részletes táblázási útmutató hiányában – túlzott mértékben függ a tervezőtől. 

− Lakóépületek kerékpártárolása: milyen előírások határozzák meg az épületen belüli ke-

rékpártárolással kapcsolatos elvárásokat (méretek, elrendezés, rögzítés, megközelíthe-

tőség stb.), milyen döntési pontoknál lehetne beavatkozni, hogy ezek a tárolók valóban 

használható, ergonomikus kialakításúak legyenek? 

 

 

 

Az emlékeztetőt összeállította: 

 

 

  Barna Zsolt 

  elnök 

 

 


