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Szakmai beszámoló 
 

1. Általános 

 

A Kerékpáros Miskolc Egyesület tevékenysége, működési éve 2018-ban alapvetően megváltozott a korábbi 

évekhez képest. Mindezt az elnökség hosszabb előkészítő munkája után a 2018. évi közgyűlési döntések 

alapozták meg: 

1. Döntés született az egyesület profiltisztításáról, a szakmai irány így már tényleg meghatározóvá 

vált. 

2. Döntés született a taggá válás módjának változásáról, a tagdíj módosításáról – ezzel komolyabbá 

vált az egyesület. 

 

Tevékenységünket olyan nagyszabású kampányok, és egyéb munkák jellemezték, amelyekkel szintet 

léptünk, ezzel összefüggésben gazdálkodásunk is bonyolultabbá vált, a pénzforgalom nagyságrenddel nőtt a 

megelőző évhez képest – ez utóbbival a pénzügyi beszámoló foglalkozik. 

 

2. Közlekedésszakmai munka 

 

Közlekedésszakmai munkánkban a leglényegesebb változás, hogy hangsúlyosan nyitottunk a gyalogos 

közlekedés felé. Ennek részeként online kérdőívet állítottunk össze a gyalogos-átkelőhelyek közlekedők 

általi megítéléséről, melynek eredményeit és az összefoglaló szakmai tanulmányunkat várhatóan a 2019. 

évi Biztonság hetén mutatjuk be. 

 

Véleményeztük 5 megyei település kerékpárforgalmi hálózati tervét, 3 vidéki műszaki tervet, valamint 

Miskolc város területére vonatkozó terveket. 

 

2018-ban is részt vettünk a KRESZ módosítás előkészítésének folyamatában. 

 

Helyben közreműködtünk a Critical Mass közösség lámpaszámlálásában. 

 

 

 

  



 

 

 
3. Kampányok 

 

Az egyesület 2018-ban két nagyszabású kampányt is szervezett, amelyek színvonalas lebonyolítása nagyon 

sok munkát követelt. 

 

1. Forgalomcsillapítás Diósgyőrben 

 

A 3 110 ezer Ft összköltségvetésű kampányt Miskolc MJV megbízásából végeztük, bizonyos 

kampánytevékenységek és a kampány lezárása – tervezetten – áthúzódik 2019-re. 

 

A kampány keretében kiemelt cél és feladat volt a diósgyőri városrészben a szemléletformálás, egyrészt a 

tempó 30 előnyeinek bemutatása és lakossági megismertetése, másrészt a fenntartható, környezettudatos 

közlekedés, a lágy közlekedési módok megismertetése, elfogadtatása. 

A kampányban számos aktivitásra került sor, melyek közül kiemelendő legalább kettő, amely 

összetettségénél, fontosságánál fogva akár önálló kampányként is megállta volna a helyét: 

• a TESU (tekerj a suliba) 5 általános és 2 középiskolára kiterjedő egyhetes mobilitási program, több 

mint 700 résztvevővel, akik teljesítették, hogy a hét folyamán legalább egyszer kizárólag emberi 

erővel hajtott eszközzel mennek az iskolába tanulni/tanítani/dolgozni. 

• a másik a két iskolánál tartott tempó 30 gépjárművezetői érzékenyítés, amikor a rendőri 

sebességméréssel megállított gyorshajtókat potenciális áldozataik (alsós gyerekek) szembesítették 

az iskolák előtti zebrákon a gyorshajtás veszélyeivel. 

 

Emellett pedagógusoknak és laikusoknak szóló előadások, bringás uzsonna, és több más aktivitás is volt a 

kampányban. 

 

2. TÁVOLSÁG – tartós barátság 

 

Több éves előkészítés után 2018. május 8-án tartott nyitó sajtórendezvénnyel kezdődött az MBB-vel közös 

kampányunk. 

A kampány egyik újdonsága és értéke, hogy nem áldozathibáztató, hanem kifejezetten a nagyobb 

veszélypotenciállal bíró közlekedők figyelmét hívta föl a védtelen úthasználókra. 

Értékét növeli, hogy számos, a közúti közlekedésben fontos szereplő csatlakozott (közösségi közlekedési 

társaságok, Magyar Közút). 

Magyarországon először végeztünk leállításos oldaltávméréseket, de az újdonság erejével hatott a 

görgőpados érzékenyítés is, emellett kiemelhető a buszhátfalakon elhelyezett üzenetek és a közutakon 

kihelyezett óriástáblák hasznossága. 

 

 

4. Rendezvények 

 

 

Tavasszal a Megyei Balesetmegelőzési Bizottság felkérésére ismét közreműködtünk (tanpályánkkal) a 

Közlekedik a család című országos vetélkedő megyei döntőjének lebonyolításában. 



 

 

 
 

Részt vettünk a múzeumok éjszakáján a valamennyi városi közlekedési ágat bemutató nagyszabású 

rendezvényen az MVK Zrt-nél. 

 

Folytattuk együttműködésünket a Vakok és Gyengénlátók Megyei Egyesületével közösen 3 db 

kerékpártúrát szerveztünk. 

 

Segítettük a 22. Critical Mass Miskolc felvonulást és Dél-Kilián városrészben a Kidical Mass felvonulást. 

 

 

Megjegyzés: 

a beszámolóban említett tevékenységekről részletes információk és letölthető dokumentumok hivatalos 

egyesületi honlapunk megfelelő menüpontjaiban és hírarchívumában. 

 

 

 

Miskolc, 2019. május 28. …………………………………………………………….. 
Kunhalmi Zoltán 

elnök 
Kerékpáros Miskolc Egyesület 

  



 

 

 
Pénzügyi beszámoló 
 

A Kerékpáros Miskolc Egyesület 2018-ban az eddigiektől eltérő pénzügyi évet tudhat maga mögött. 

A 2018. évi be- és kifizetések – a korábbi évekhez hasonlóan – mind az egyesület házipénztárán, mind pedig 
az egyesület pénzforgalmi bankszámláján keresztül zajlottak. 

Nyitóegyenlegek 2018. január 1-jén 

Az Egyesület 2017. évről megmaradó, és 2018. január 1-jén rendelkezésre álló vagyona 245 914 Ft volt, 
amelynek megoszlása: 

•   87 545 Ft házipénztári egyenleg, 

• 158 369 Ft bankszámlán lévő egyenleg. 

Bevételek a 2018-as évben 

Az Egyesület legnagyobb összegű bevétele a Forgalomcsillapítás Diósgyőrben kampányból származott 
összesen: 1 022 500 Ft 

A TÁVOLSÁG – tartós barátság kampányban 400 000 Ft, 

tervvéleményezésből 134 000 Ft bevétel keletkezett. 

Tagdíjbevétel az évben összesen: 16 200 Ft. 

Tanpálya üzemeltetéséből: 15 000 Ft. 

Az SZJA 1%-os felajánlásokból 111 937 Ft érkezett. 

Hitelfelvétel: 25 000 Ft + 1 423 000 Ft volt, visszafizetés 25 000 Ft. 

A 25 000 Ft-os hitelfelvétel a házipénztár likviditását biztosította, amit a hitelfelvétel hónapjában vissza is 
fizettünk. 

A Forgalomcsillapítás Diósgyőrben 3 110 000 Ft összköltségvetésű kampányt Miskolc MJV megbízásából 
végeztük, bizonyos kampánytevékenységek és a kampány lezárása – tervezetten – áthúzódik 2019-re. Mivel 
a kampányban előfinanszírozásra nem volt lehetőség, ezért hitelfelvételre kényszerültünk, aminek a 
végleges törlesztésére 2019. február 15-én került sor, amit a következő évi beszámoló fog tartalmazni. 

A 2018-as pénzügyi évben a Kerékpáros Miskolc Egyesület összes bevétele, 3 156 052 Ft volt, amely 
összegből 

• 1 360 700 Ft a házipénztárba került befizetésre, 

• 1 795 352 Ft bevétel a bankszámlán jelentkezett. 



 

 

 
Kiadások a 2018-as évben 

Az Egyesület legnagyobb összegű kiadása a Forgalomcsillapítás Diósgyőrben kampányra lett elköltve, 
összesen: 2 041 855 Ft 

A TÁVOLSÁG – tartós barátság kampányban összesen: 417 590 Ft., 

Önkéntes jutalmazásra az Egyesület fennállása óta először nyílt lehetőség 38 fő 753 600 Ft 

Egyesületi honlapok: 22 033 Ft. 

Könyvelési költség: 15 000 Ft. 

Az Egyesület kiadásai a 2018-as pénzügyi évben összesen 3 322 680 Ft-ra rúgtak, amely összegből 

• 1 405 400 Ft kifizetése a házipénztárból, 

• 1 917 280 Ft kifizetése az egyesület bankszámlájáról történt. 

Záróegyenlegek 2018. december 31-én 

Az Egyesület 2018. év végi vagyona 79 286 Ft volt, amelynek megoszlása: 

• 42 845 Ft házipénztári egyenleg, 

• 36 441 Ft bankszámlán lévő egyenleg. 
 

 

Összesített pénzmozgások 2018-ban Összeg 

2018. 01. 01-i nyitóegyenleg 245 914 Ft 

Bevételek mindösszesen 3 156 052 Ft 

Kiadások mindösszesen 3 322 680 Ft 

2018. 12. 31-i záróegyenleg 79 286 Ft 

 

 

Miskolc, 2019. május 28. ……………………………………………….. 
Vascsák Roland 

 pénztáros 


