Éves beszámoló – Kerékpáros Magyarország Szövetség, 2013
Szervezeti ügyek
A 2013. évben nagyon nehezen, de sikerült a Felügyelő Bizottságnak a 2011-2012 és a 2013 félévi
teljes pénzügyi ellenőrzést elvégeznie. A Felügyelőbizottsági jelentést követően ősszel sikerült
érvényes Közgyűlést tartani. A közgyűlésen mind a FB-jelentés, mind a 2012. és 2013. évi mérleg,
eredmény és közhasznúsági jelentést elfogadtuk.
A szervezet nem állt olyan jól, hogy munkatársat tudtunk volna alkalmazni a főtitkári feladatok
ellátására, így az is az elnökre hárult. Sajnálatosan egy szervezet (a VBB) elhagyta a KMSZ-t, de új
tagok jelentkeztek: Zöldutak Módszertani Egyesület, Balatonkenese SE.
A KMSz 3 évnyi tagdíjtartozását sikerült rendezni az ECF felé.
A KMSz-nek új honlapot készítettünk, amely egyszerű, áttekinthető és könnyen szerkeszthető.

Projektek
EV13 (South East Europe)
A projekt 2012 októberben indult. A projekt felügyeletét az elnök, projektmenedzsmentjét megbízott
munkatárs (Kántos Noémi, majd Szőllőssy Balázs) végzi. A projekt előfinanszírozását tárgyévben a
KMSZ sikeresen megoldotta, de olyan áron, hogy a többi projektből és megbízásból származó
bevételt, valamint az előlegből és az Ökotárstól kapott kölcsönből származó összegeket is
folyamatosan a projekt előfinanszírozására fordítottuk. Az előfinanszírozott összegek „átfutási ideje”
egy év. Az ECF szintén kisegített minket: saját alvállalkozói számlájuk forrását kölcsönként
biztosították részünkre, valamint az önerőt támogatásként fizették be. A projekt jól halad, minden
feladatot elvégeztünk az időszakra vonatkozóan. Tervünk az, hogy az osztrák-magyar szakasz
kitáblázására az NFM-től támogatást vagy megbízást kérünk.
Egyéb megbízások
KBT-KBM
2013 januárjában Tatán sikeresen zártuk a 2012 évi KBT-KBM konferenciát. A 2013. évi projektet az
elnök és Szőllőssy Balázs vezette le, amely 2014-ben záródott sikerrel. Öt támogatót sikerült találni,
akik költségátvállalással (REC, catering) és tárgyjutalom felajánlásával segítették a projekt
megvalósulását.
REC-Mobile 2020
A REC Mobile 2020 projektben alvállalkozóként dolgoztunk. Több konferencián adtunk elő (az
elnökség tagjai és néhány tagszervezet képviselője), és a Mobile 2020 ”Több kerékpározást a kis és
közepes városokba”-kiadvány kidolgozásában is részt vettünk.

Lobbi/érdekképviselet

Részt vettünk a Kerékpáros Kerekasztal ülésein és munkájában, amely ajánlást készített a
döntéshozóknak, hogy milyen operatív programokba milyen kerékpározást segítő programokat
kellene beilleszteni a következő 2014-2020 között futó periódusban.
Folyamatosan lobbiztunk az NGM-ben a kerékpárosbarát szolgáltatói pályázat és módszertan
támogatásáért, sikertelenül. Az államtitkár asszony részére több háttéranyagot jutattunk el a
kerékpáros turizmust érintő fejlesztési programok támogatására.
A KIM által kezelt „Bejárható Magyarország”-programba sikeresen csatlakoztunk be, egy
sajtótájékoztatón hivatalos partnerként jegyeztek meg minket.
A Norvég Civil Alap pályázatra sikertelen pályázatot adtunk be a közös lobbi munka további
folytatására az MK-val és a Kerékpárgyártókkal.

Kapcsolatépítés
A KMSZ az EV13-projekt támogatásának köszönhetően ez évben is kint volt a Bringaexpon.
Együttműködési szerződést kötöttünk az alábbi szervezetekkel: REC, TDM Szövetség, GYSEV.
Partnerséget építettünk a „holkerékpározzak.hu” val, és a Bikemag.hu val.
Összesen 6 konferencián és találkozón vettünk részt előadóként.
Budapest, 2014.05.20.
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