
 

 

 

BESZÁMOLÓ A 2021 .  ÉVRŐL  
 

 

 

Szakmai beszámoló 
 

1. Általános 

 

A Kerékpáros Miskolc Egyesület 2021-ben tízéves lett. Ebből az alkalomból megújult az egyesület arculata. 

Az új arculat kifejezi a tíz év alatt kialakult, letisztult értékrendet és tevékenységi profilt. 

Az év legfontosabb munkája az egyesület hivatalos honlapjának megújítása volt. Az új honlap 

megalkotásának csupán egyik oka az arculatváltás, és a korábbi, mára rendkívül elfáradt dizájn, ennél 

fontosabb, hogy az évtizedes tartalmak időközben teljesen elavultak, ezért szükségessé vált a statikus 

tartalmak teljes átírása a kor színvonalának megfelelő, innovatív tudásanyaggal. 

Az átírással a honlap szerkezete is jelentősen változott, technológiai szempontból pedig a Wordpress 

blogmotorról Kirbyre álltunk át. 

 

Feladatot adott, hogy az egyesületünk részére a város által korábban biztosított Aulich utcai raktárból 

áprilisban másik raktárba kellett átköltöznünk. 

 

2. Közlekedésszakmai munka 

 

Az év folyamán havi rendszerességgel vettünk részt a Miskolc MJV Közlekedésbiztonsági Operatív 

Munkacsoport ülésein. A munkacsoport legaktívabb tagjaiként minden ülésen tettünk új javaslatokat, 

felvetéseket. 

 

Egyesületünk elnöke közreműködött a BKK Balázs Mór Klub KRESZ-módosítással és önmagát magyarázó 

utakkal foglalkozó szakmai rendezvényén és előadást tartott a IV. Magyar Közlekedési Konferencián. 

 

Az Y-híddal kapcsolatban az év folyamán számos egyeztetésen vettünk részt. Bár a kerékpársáv nem fog 

megvalósulni, az érintett városrészek és a belváros kapcsolata biztosítva lesz. 

 

Egyesületünk elnöke 2021-ben is közreműködött a KRESZ módosítását előkészítő munkacsoportban, és 

levezette az OBB-vel történt egyeztetést. 

 

2021-ben is foglalkoztunk a lillafüredi kerékpárúttal, mint eddig az elmúlt 10 évben minden évben. 

Igyekeztünk elősegíteni a megoldáskeresést. 

 

A Görögszőlő utcai helyzet rendezése érdekében kezdeményeztük lakossági fórum összehívását, amelyre 

azonban a COVID-ra hivatkozással nem került sor. 

 



 

 

 
Forgalmirend-felülvizsgálatokon, bejárásokon vettünk részt Lillafüreden a Magyar Közúttal, a Blaskovics 

utcai csomópontban, Szentgyörgy úti csomópontban, a Csabai kapuban, a miskolctapolcai útvonal avasi 

szakaszán, a tapolcai elágazásnál, az Andor, Görögszőlő utcán, DVTK Sport utcán, a Rákóczi, Kálvin utcáknál, 

MűHa-nál. 

 

Tervvéleményezések körében a sajókeresztúri, szerencsi tervek mellett az 1400 km kerékpárút program 

megyei tervezései emelhetők ki. 

 

Többször egyeztettünk a város főépítészével a kerékpárforgalmi hálózati tervről. 

 

 

 

3. Kampányok 

 

Az egyesület komplex javaslatot tett Miskolc polgármesterének, hogy 2021 legyen a gyalogosbiztonság éve. 

Polgármesteri egyetértés ellenére, a városháza már-már működésképtelensége miatt a kampányt végül 

nem sikerült megvalósítani. 

 

A Magyar Kerékpárosklub Inkább bringázz! országos rendezvényének miskolci lebonyolítása keretében 

közreműködtünk a workshop megszervezésében és bringás uzsonnát tartottunk. 

 

4. Rendezvények 

 

A 2021-es évben is jelentős volt a COVID hatása. Kitelepüléseink voltak egy iskolás nyári táborban, az 

autómentes napon, valamint a Hangolj a biztonságra! miskolci akciónapon. 

 

Közreműködtünk a tavalyi mobilitás heti rajzpályázat zsűrizésében, egyesületünk egy különdíjat is 

fölajánlott. 

 

Előadást tartottunk a Kapuzörgetők Győri kapui közlekedésbiztonsági rendezvényén. 

 

A Megyei Balesetmegelőzési Bizottsággal tempó 30 érzékenyítést tartottunk a Soltész Nagy Kálmán és a 

Könyves utcai iskolánál. 

 

 

Miskolc, 2022. május 26. …………………………………………………………….. 
Kunhalmi Zoltán 

elnök 
Kerékpáros Miskolc Egyesület 

  



 

 

 
Pénzügyi beszámoló a 2021-es évről 
 

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

Nyitóegyenlegek 2021. január 1-jén 

Az Egyesület 2020. évről megmaradó, és 2021. január 1-jén rendelkezésre álló vagyona 556 819 Ft volt, 
amelynek megoszlása: 

 29 904 Ft házipénztári egyenleg, 

 526 915 Ft bankszámlán lévő egyenleg. 

Jelentősebb összegű bevételek 

Az Egyesület legnagyobb összegű bevétele a honlapfejlesztésre kapott összeg volt, amely: 270 000 Ft 

Az SZJA 1%-os felajánlásokból 108 769 Ft érkezett. 

Adományozás: 100 000 Ft. 

Tanpálya bevétel: 50 000 Ft. 

Tagdíjbevétel az évben összesen: 33 000 Ft. 

Támogatás: 30 000 Ft. 

Bringázz a munkába kampány: 18 000 Ft. 

Tervvéleményezés: 15 000 Ft 

A pénzügyi évben az összes bevétel 624 835 Ft volt, amely összegből 

   9 000 Ft a házipénztárba lett befizetve, 

 615 835 Ft bevétel a bankszámlán jelentkezett. 

Jelentősebb összegű kiadások 

Honlapfejlesztés: 300 000 Ft 

Kínálópult matricázás: 20 300 Ft 

Könyvelési költség: 20 000 Ft. 

Egyesületi honlap: 10 033 Ft. 

Önkéntes jutalmazásra, összesen 1 fő összesen 10 000 Ft-ot kapott. 

A pénzügyi évben az összes kiadás 377 656 Ft volt, amely összegből 



 

 

 
   10 000 Ft kifizetése a házipénztárból, 

 367 656 Ft kifizetése az egyesület bankszámlájáról történt. 

Záróegyenlegek 2021. december 31-én 

Az Egyesület 2021. év végi vagyona 803 998 Ft volt, amelynek megoszlása: 

   28 904 Ft házipénztári egyenleg, 

 775 094 Ft bankszámlán lévő egyenleg. 
 

 

Összesített pénzmozgások 2021-ban Összeg 

2021. 01. 01-i nyitóegyenleg 556 819 Ft 

Bevételek mindösszesen 624 835 Ft 

Kiadások mindösszesen 377 656 Ft 

2021. 12. 31-i záróegyenleg 803 998 Ft 

 

Miskolc, 2022. május 26. ……………………………………………….. 
Vascsák Roland 

 pénztáros 


