
 

 

 

BESZÁMOLÓ A 2020 .  ÉVRŐL  
 

 

 

Szakmai beszámoló 
 

1. Általános 

 

A Kerékpáros Miskolc Egyesület tevékenysége, működési éve 2020-ben alapvetően hasonlóan alakult a 

korábbiakhoz, bár természetesen új elem is jelentkezett, illetve a vírusveszély miatt történtek változások. 

 

2. Közlekedésszakmai munka 

 

Több éves munkánk készült el, átfogó és alapos tanulmány a gyalogos-átkelőhelyekről közel félezer oldal 

terjedelemben. 

 

Közlekedésszakmai munkánkban sok feladatot adott, hogy az év elején az Andor utcai forgalmi rend 

szakmaiatlan megváltoztatása ellen fellépjünk. Az év folyamán nagyon sokat dolgoztunk a helyzet 

rendezéséért, egyelőre eredménytelenül. Most először nyílt lehetőség hitelesített sebességmérővel 

elemezni a gépkocsiforgalmat. Megmértük közel másfél ezer autó sebességét, meghatároztuk három 

szakasz 85 percentilis sebességét. 

 

A Zöld Sátorban: Miért tart Miskolc közlekedése a káosz felé? címmel előadást tartottunk. 

 

Elkezdődött a kivitelezés Bosch-Katalin kp út 20 emeletes és a Bosch közötti szakaszán. Az új 

városvezetésnek először már 2019 novemberében javasoltuk, hogy a projektben módosítások szükségesek, 

mert rossz. A város egész évben nem volt hajlandó tárgyalni róla, végül a közlekedési hatósághoz 

fordultunk. Ennek eredménye meghozta a város együttműködési készségét. Miután bejelentésünk alapján a 

hatóság lezáratta az új létesítményt. 

 

A koronavírus miatt nagyrészt online, de sikerült megszerveznünk Miskolc történetében először egy olyan 

hatrészes közlekedési vitaest-sorozatot, amelyen egy-egy bevezető előadás után a városlakók szabadon 

kérdezhettek a városvezetéstől. 

 

Miskolcon évtizedek óta nem volt olyan óriási közlekedési fejlesztés, mint az Y-híd megújítása. Egyesületünk 

indította el az Y-híddal kapcsolatos mozgolódást. Ez egy komplex problémahalmaz, ami nemcsak a 

kerékpárközlekedés megoldásáról szól, hanem sok másról is. Többszöri, részben sikeres adatigénylésünk 

után számos civil szervezetet is bevonva, segítségükkel már sikerült nyomást gyakorolni a NIF-re és a 

politikára. Egész évben folytak az egyeztetések. Sikerült kiharcolni, hogy kerékpározható legyen az Y-híd. 

 

Egyesületünk elnöke aktívan közreműködött a KRESZ módosítását előkészítő munkacsoportban. 

 



 

 

 
2020-ban is foglalkoztunk a lillafüredi kerékpárúttal, mint eddig az elmúlt 9 évben minden évben. 

Igyekeztünk elősegíteni a megoldáskeresést. 

 

3. Kampányok 

 

Az egyesület 2020-ban a pandémiás helyzet miatt nem szervezett kampányokat. 

 

4. Rendezvények 

 

Szintén nem lehetett más tömegeket vonzó kitelepülést sem megtartani (pl. Közlekedik a család, 

Múzeumok éjszakája) 1 kivételével, ami az egyik miskolci középiskolában volt a járvány laposabb részén. 

 

 

 

Miskolc, 2021. május 28. …………………………………………………………….. 
Kunhalmi Zoltán 

elnök 
Kerékpáros Miskolc Egyesület 

  



 

 

 
Pénzügyi beszámoló a 2020-as évről 
 

A be- és kifizetések – a korábbi évekhez hasonlóan – az egyesület házipénztárán, bankkártyáján és 
bankszámláján keresztül zajlottak. 

Nyitóegyenlegek 2020. január 1-jén 

Az Egyesület 2019. évről megmaradó, és 2020. január 1-jén rendelkezésre álló vagyona 748 494 Ft volt, 
amelynek megoszlása: 

• 4 904 Ft házipénztári egyenleg, 

• 743 590 Ft bankszámlán lévő egyenleg. 

Jelentősebb összegű bevételek 

Az Egyesület legnagyobb összegű bevétele a hatrészes közlekedési vitaest-sorozatból, illetve az Európai 
Mobilitási Hét részbeni lebonyolításából származott összesen: 100 000, 100 000 Ft 

Az SZJA 1%-os felajánlásokból 69 351 Ft érkezett. 

Tanpálya bevétel: 40 000 Ft. 

Tagdíjbevétel az évben összesen: 33 000 Ft. 

Zöld sátor előadás: 10 000 Ft 

A pénzügyi évben az összes bevétel 352 408 Ft volt, amely összegből 

•   25 000 Ft a házipénztárba lett befizetve, 

• 327 408 Ft bevétel a bankszámlán jelentkezett. 

Jelentősebb összegű kiadások 

Hatrészes közlekedési vitaest-sorozat online közvetítése: 150 000 Ft 

Önkéntes jutalmazásra, összesen 11 fő összesen 138 030 Ft-ot kapott. 

1% összeg elköltése kerékpárszállító vásárlása: 91 916 Ft. 

2019. évi gépjárműhasználat térítése: 49 270 Ft 

Német KRESZ értelmező könyv: 21 880 Ft 

Magyar Kerékpárosklub előadói díj: 20 000 Ft 

Könyvelési költség: 20 000 Ft. 

Egyesületi honlapok: 10 033 Ft. 



 

 

 
A pénzügyi évben az összes kiadás 544 083 Ft volt, amely összegből 

•             0 Ft kifizetése a házipénztárból, 

• 544 083 Ft kifizetése az egyesület bankszámlájáról történt. 

Záróegyenlegek 2020. december 31-én 

Az Egyesület 2020. év végi vagyona 556 819 Ft volt, amelynek megoszlása: 

•   29 904 Ft házipénztári egyenleg, 

• 526 915 Ft bankszámlán lévő egyenleg. 
 

 

Összesített pénzmozgások 2020-ban Összeg 

2020. 01. 01-i nyitóegyenleg 748 494 Ft 

Bevételek mindösszesen 352 408 Ft 

Kiadások mindösszesen 544 083 Ft 

2020. 12. 31-i záróegyenleg 556 819 Ft 

 

 

Miskolc, 2021. május 28. ……………………………………………….. 
Vascsák Roland 

 pénztáros 


