
 

 

 

 

 

BESZÁMOLÓ A 2014. ÉVRŐL 
 

 

 

Szakmai beszámoló 
 

1. Általános 

 

Folytattuk az egyesület internetes jelenlétének fejlesztését, elindítottunk több új szolgáltatást: 

� a sargafestek.hu tematikus honlapot, melybe bárki szabadon beküldheti a kerékpárforgalmi 

létesítmények anomáliáit, 

� a Heti Bringás című új kerékpáros hírlevelet, amely a világ és Magyarország fenntartható mobilitási 

és kerékpáros online sajtóját szemlézi, 

� az egyesület twitter-csatornáját, melynek segítségével folyamatosan követjük a fenntartható 

közlekedés és a kerékpározás szakmai eseményeit, trendjeit, 

� az egyesület Pinterest képtárát, amelyben 15 témakörben gyűjtjük a releváns fotóanyagot. 

 

Támogatásban részesültünk (140 ezer Ft) a város alpolgármesteri alapjából, ezt a tanpályához kerékpár 

vásárlására, valamint a Petőfi téri fonódó sáv prospektusára fordítottuk. 

 

A Miskolci Kerékpáros Kerekasztal 2014-es ülései korlátozottan voltak eredményesek, a 4. negyedévben 

elmaradt. 

 

 

2. Közlekedésszakmai munka 

 

Közlekedési tevékenységünk keretében folyamatosan népszerűsítettük a leginkább környezetbarát 

modalitást, a kerékpározást. 

 

Részt vettünk a város által a TOP projektek tervezéséhez létrehozott munkacsoportban, részletes javaslatot 

dolgoztunk ki a Bosch és a felsőzsolcai kerékpárút lehetséges megoldására, valamint a városi közbringa 

rendszerre. 

Elkezdtük kialakítani az egyesület kerékpáros tanpályáját, amelyhez év végére már egy 15 jelzőtáblás, 

gyalogos-átkelőhelyet is tartalmazó blokk állt rendelkezésre, 26 forgalomterelő kúppal, 16 db kisoszloppal 

és 25 m forgalomtechnikai lánccal a pálya elkorlátozásához. Év végéig a pályához 1 db folding kerékpárral 

rendelkeztünk. 

 



 

 

 

Szakmai kifogásokat tettünk a tervezett Martin–Szirma kerékpárút kapcsán, azonban a város ezekkel az 

észrevételekkel szemben elutasító volt. 

 

Az előző években felhalmozódott elmaradások miatt újabb éves infrafejlesztési javaslatcsomagot nem 

nyújtottunk be a városnak, de történtek előrelépések, így kiemelendő, hogy év végre elkészült a 30., 

mindkét irányban kerékpározható egyirányú utca. 

 

 

3. Kampányok 

 

A Magyar Kerékpárosklub partnereként tavasszal bringás reggelit szerveztünk a Bam! kampányban. 

 

A Magyar Kerékpárosklub felkérésére májusban Miskolcon tartottuk a Bringával Boltba kampány országos 

kampánynyitóját. 

 

A Közbringát Miskolcnak! kampány keretében e-KKKR bemutatóra és előadásra került sor szeptemberben. 

 

 

4. Rendezvények 

 

Legnagyobb rendezvényünk a Szinvaparkban augusztus 31-én megtartott kerékpáros családi nap volt, ahol 

20 tagunk és több partner cég, szervezet közreműködésével több ezer látogató számára népszerűsítettük a 

kerékpározást. 

 

Segítettük a Critical Mass felvonulást. 

 

Partnerünk, az Excelsior Sportcentrum meghívására részt vettünk a 2. Miskolci Kerékpáros Találkozón. 

 

A megyei baleset-megelőzési bizottság felkérésére a szeptember végi KRESZ-FESZT keretében általános 

iskolás gyermek kerékpáros közlekedésre nevelésében vettünk részt, a szabályossági pályát működtetve. 

Egyesületünk történetében ez volt az első alkalom, amikor közösségi szolgálatot teljesítő középiskolásokat 

(3 főt) fogadtunk. 

 

Megjegyzés: 

a beszámolóban említett tevékenységekről részletes információk és letölthető dokumentumok hivatalos 

egyesületi honlapunk megfelelő menüpontjaiban és hírarchívumában. 

 

 

 

Miskolc, 2015. május 4. ……………………………………………………………….. 
Kunhalmi Zoltán 

elnök 
Kerékpáros Miskolc Egyesület 



 

 

 

Pénzügyi beszámoló 
 

A Kerékpáros Miskolc Egyesület 2014-ben a korábbinál kevésbé mozgalmas pénzügyi évet tudhat maga 

mögött. 

A 2014. évi be- és kifizetések – a korábbi évekhez hasonlóan – mind az egyesület házipénztárán, mind pedig 

az egyesület pénzforgalmi bankszámláján keresztül zajlottak. 

Az Egyesület 2013. évről megmaradó, és 2014. január 1-jén rendelkezésre álló vagyona 126 503 Ft, azaz 

százhuszonhatezer-ötszázhárom forint volt, amelynek megoszlása: 

• házipénztári nyitóegyenleg 2014. január 1-én: 19 425 forint; 

• bankszámla-nyitóegyenleg 2014. január 1-én: 107 078 forint. 

Bevételek a 2014-es évben 

Az egyesület 2014-es bevételei az alaptevékenységhez kötődő tagdíjfizetéseken túl támogatásokból és 

pályázati tevékenységből származó bevételek éppúgy keletkeztek, mint vállalkozási tevékenységhez kötődő 

befizetések. 

A 2014-es évben egy szereplő – Miskolc Megyei Jogú Város Alpolgármestere – támogatta az Egyesületet. 

Az Egyesület vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos bevétele a Miskolc Megyei Jogú Város és a Midmar 

Miskolci Idegenforgalmi Marketing Nonprofit Kft. által megrendelt, Miskolc város kerékpáros térképéhez 

szükséges felmérés és adatszolgáltatás tiszteletdíja volt. 

A 2014-es pénzügyi évben a Kerékpáros Miskolc Egyesület összes bevétele 365 898, azaz 

háromszázhatvanötezer-nyolcszázkilencvennyolc forint volt, amely összegből 

• 26 573 forint a házipénztárba került befizetésre, 

• 339 325 forint bevétel a bankszámlán jelentkezett. 

Kiadások a 2014-es évben 

Az egyesület kiadásai a 2014-es évben a következő fő területeket érintették: 

• rendezvényekhez használt eszközök és kellékanyagok vásárlása (tanpálya, csavarok stb.); 

• reprezentációs anyagok költségei (molinó, kitűzők); 

• egy darab összecsukható (folding) kerékpár vásárlása a tanpályával történő használatra; 

• anyag-, posta- és irodai költségek; 

• informatikai költségek (honlaptárhely/domain); 

• banki költségek (pénzforgalmi jutalék). 

Az Egyesület kiadásai a 2014-es pénzügyi évben összesen 175 781 Ft, azaz százhetvenötezer-
hétszáznyolcvanegy forintra rúgtak, amely összegből 

• 45 998 forint kifizetése a házipénztárból, 

• 129 783 forint kifizetése az egyesület bankszámlájáról történt. 



 

 

 

Összegezve 

Házipénztári bevételek tételesen 

Jogcím Összeg (Forint) 

2014. 01. 01-i nyitóegyenleg 19425 

Tagdíjbefizetés 1200 

Tagdíjbefizetés 1200 

Tagi kölcsön 7373 

Tagdíjbefizetés 1200 

Tagdíjbefizetés 1200 

Tagdíjbefizetés 1200 

Tagdíjbefizetés 1200 

Tagdíjbefizetés 1200 

Tagdíjbefizetés 1200 

Tagdíjbefizetés 1200 

Tagdíjbefizetés 1200 

Tagdíjbefizetés 1200 

Tagdíjbefizetés 1200 

Tagdíjbefizetés 1200 

Tagdíjbefizetés 1200 

Tagdíjbefizetés 1200 

Tagdíjbefizetés 1200 

Összes befizetés a házipénztárba 2014 évben 26573 

Házipénztári kiadások tételesen 

Jogcím Összeg (Forint) 

postai feladás díja 1160 

Vonatjegy (BikeExpo) 7450 

postai feladás díja 595 

postai feladás díja 560 

Ügyvédi tiszteletdíj 10000 

postai feladás díja 645 

Festék (tanpálya) 4500 

Műanyag profil (tanpálya) 13750 

Papírkarton 670 

Csavar vegyes (tanpálya) 2210 

Kellékek rendezvényhez (zsineg stb) 3370 

Golyóstoll (Szinvapark családi nap) 438 

postai feladás díja 650 

Összes kifizetés a házipénztárból 2014 évben 45998 

Házipénztár – ki- és befizetések összesen 

Be- és kifizetések Összeg (Forint) 

2014. 01. 01-i nyitóegyenleg 19425 

Befizetések mindösszesen 26573 

Kifizetések mindösszesen 45998 

2014. 12. 31-i záróegyenleg 0 



 

 

 

Bankszámla-bevételek tételesen 

Jogcím Összeg (Forint) 

2014. 01. 01-i nyitóegyenleg 107078 

Mezvásárlás 7000 

Tagdíjbefizetés 1200 

Tagdíjbefizetés 1200 

Tagdíjbefizetés 2400 

Tagdíjbefizetés 1200 

Tagdíjbefizetés 1200 

Tagdíjbefizetés 1200 

Tagdíjbefizetés 1200 

Kerékpáros térkép útvonalfelmérés tiszteletdíja 180000 

Tagdíjbefizetés 1200 

Alpolgármesteri keret támogatás 140000 

Tagdíjbefizetés 1200 

Pénzintézeti kamatok 325 

Összes befizetés a bankszámlára 2014 évben 339325 

Bankszámla-kiadások tételesen 

Jogcím Összeg (Forint) 

Mezvisszatérítés 6850 

KME kitűző 18250 

EPER Regisztrációs díj 3000 

Molinókészítés 7620 

Könyvelési díj 15000 

2014-es tárhely/domain-bérlet 10033 

Folding Bike vásárlás 68000 

Pénzintézeti jutalékok 1030 

Összes kifizetés a bankszámláról 2014 évben 129783 

Bankszámla – ki- és befizetések összesen 

Be- és kifizetések Összeg (Forint) 

2014. 01. 01-i nyitóegyenleg 107078 

Befizetések mindösszesen 339325 

Kifizetések mindösszesen 129783 

2014. 12. 31-i záróegyenleg 316620 

Összes be- és kifizetés 2014 évben 

Be- és kifizetések Összeg (Forint) 

2014. 01. 01-i nyitóegyenleg 126503 

Befizetések mindösszesen 365898 

Kifizetések mindösszesen 175781 

2014. 12. 31-i záróegyenleg 316620 
 

Miskolc, 2015. május 22. ……………………………………………………………….. 
Paszternák Ádám 

 pénztáros 


