
 
 

 
Emlékeztető 

 

a DNHE Elnökségi üléséről 

Időpont: 2017. augusztus 10., 19 óra 

Helyszín: Margitsziget, DNHE klubház I. emelet 

 

Jelen vannak: 

Elnökségi tagok: Alliquander Anna, Hörcher Dániel, Kőrös Tamás, Kulifai 

Kriszta, Vanczák Gergely  

Meghívott jelenlévők: Sándor Áron, Réti Kornél, Perényi Erika, Polivka Dóra, 

Krémer Eszter 

 

 

1. Leköszönő elnökségi tagok és születésnaposok köszöntése 

A leköszönő elnökségi tagok közül Denk András és Zarándy Pál vettek 

részt az rendhagyó elnökségi ülésen, ahol Denk András átvette a DNHE 

tiszteletbeli elnöki címéről szóló díszoklevelet, Zarándy Pált pedig 

születésnapja alkalmából köszöntötték az egybegyűltek. A rendezvény 

rövid köszönetnyilvánításokkal és kötetlen beszélgetéssel telt. 

 

2. Jegyzőkönyvvezető megválasztása 

● Vanczák Gergő jegyzőkönyvvezetőnek Hörcher Dánielt javasolta 

● Más jelöltre javaslat nem érkezett 

● 1. sz. határozat: az Elnökség egyhangúan megválasztotta Hörcher 

Dánielt jegyzőkönyvvezetőnek. 

 

3. Szakmai kérdések 

a. Beszámoló az Országos Bajnokságról 
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Ficsor László az egyesület szereplését összegezve elmondta, hogy 

az összesített pontversenyben a 6. helyezést érte el az egyesület, 

ami két helynyi visszalépést jelent 2016-hoz képest. A visszaesés 

elsősorban az utánpótlást érinti, ahol az egyesület eredményessége 

jelentősen alacsonyabb, mint magasabb korosztályokban. Mindez 

nem csak a bajnoki címek, hanem a pontszerző helyek számában is 

megnyilvánul. Az utánpótlás kérdése így Ladvenszky Zsolt edző 

távozása mellett a szakmai eredményesség miatt is kiemelt szerepet 

kell hogy kapjon a következő időszakban. 

Vanczák Gergely kérdésére Ficsor László elmondta, hogy szervezési 

szempontból az Országos Bajnokságon nem történt komolyabb 

fennakadás. Az ülés résztvevői megvitatták a mikrobuszbérlés körüli, 

korábban vitára okot adó döntések utólagos tanulságait, és azt a 

kérést fogalmazta meg az Elnökség nevében Hörcher Dániel, hogy a 

jövőben a hasonló logisztikai kérdések mérlegelésekor a kényelmi 

szempontok és az anyagi ráfordítások optimális egyensúlyára 

törekedjenek a csapatvezetők/edzők. 

b. Ladvenszky Zsolt távozása, edzőkérdés 

Ladvenszky Zsolt az elnökségi ülést megelőzően tájékoztatta az 

Elnökséget, hogy az őszi szezonkezdéstől nem tudja vállalni az 

utánpótlás edzői feladatait. Így a következő időszakban az 

edzőkérdés kiemelt figyelmet érdemel, hiszen a terveink között 

szereplő négyedzős modell elindításához most két új edzőre lenne 

szükség. 

Az Elnökség hosszasan tárgyalta az edzői létszám bővítésének 

lehetséges alternatíváit, figyelembe véve több hazai egyesület sikeres 

munkaszervezését. Megvalósítható alternatívákat javasolt Ficsor 

László és Sándor Áron versenyzői képviselő. 

Hörcher Dániel arról számolt be, hogy általa előkészítés alatt áll a 
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DNHE Utánpótlásnevelési Stratégiája, ami részletesen foglalkozik az 

edzői munkamegosztás, a létszámbővítés és az őszi toborzás 

alapelveivel. A dokumentum egyelőre nem végleges, még 

munkafázisban van, azonban az őszi tanévkezdésig rendelkezésre 

álló szűkös időkeretre tekintettel már a véglegesítés előtt megosztja 

véleményezésre az Elnökséggel valamint az edzőkkel.  

2. sz. határozat: A Stratégia véglegesítésével párhuzamosan több 

potenciális edzőjelölttel is fel kell venni az kapcsolatot, és meg kell 

kezdeni a tárgyalásokat az edzői munkakör betöltésének feltételeiről. 

Az Elnökség mind az edzők számáról, mind a köztük lévő 

munkamegosztásról, mind a konkrét személyekről a vállalkozó 

jelöltek listájának véglegesítése után hoz döntést. 

 

Réti Kornél felszólalásában elmondta, hogy az utánpótlásnevelés 

mellett az egyesület felnőtt létszámának növelése érdekében is 

stratégiát kell alkotni, mivel jelenleg nincs kidolgozott menetrendje a 

kezdő evezés, a hobbievezés és a felnőtt versenyzés közötti 

átmenetekre. Hörcher Dániel a javaslattal egyetértve elmondta, hogy 

összefüggést lát az utánpótlásnevelés rossz hatékonysága és a klub 

alacsony felnőtt létszáma között, így lát arra esélyt, hogy jobb 

utánpótlásnevelés mellett hosszabb távon a felnőtt létszám is 

növekedhet. 

3.sz. határozat: Az elnökség elfogadta Réti Kornél javaslatát, és 

elköteleződött a felnőtt evezés népszerűsítésének koncepciózus 

fejlesztése mellett. A döntésről tájékoztatni kell Győrösi Csabát, akivel 

együttműködésben kidolgozásra kerül a kezdő és állandó felnőtt 

evezés közötti tudatos átmenet. 

c. Augusztusi ügyeleti rend 

Vanczák Gergely kérdésére Ficsor László elmondta, hogy 
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Ladvenszky Zsolt távozása miatt az augusztusi ügyeleti rend a 

tervezettől eltérhet. Az edzők tájékoztatják az Elnökséget, ha az 

egyesület normál működését veszélyezteti az edzőhiány a nyári 

szünidei időszak alatt. 

d. Hajóelosztás 

Réti Kornél és Kőrös Tamás indítványozta, hogy a hajóelosztás 

újraszervezésével kapcsolatban új koncepcióra van szükség, aminek 

központi eleme az lenne, hogy a hajókat nem edzőkhöz, hanem 

konkrét versenyzőkhöz rendelnénk hozzá. 

Ficsor László reakciójában azzal érvelt, hogy fennakadást okozhat a 

hajók közös használatában, ha több edzőnek közösen kell 

koordinálnia az időbeosztást, amivel szemben előnyt jelent, ha 

egyetlen edző koordinálja a hozzá beosztott hajók elosztását. Réti 

Kornél emlékeztetett, hogy a felnőtt versenyzők és hobbievezősök 

formálisan egyetlen edzőhöz sincsenek beosztva, így esetükben a 

jelenlegi rendszer nehezen értelmezhető. Érvként merült fel, hogy a 

versenyzők jelenleg is jellemzően ugyanabban a hajóban edzenek 

hosszú időszakon át, így lényegében ma is versenyzőhöz vannak 

beosztva a hajók, és a versenyzők közötti kommunikáció az edzések 

összehangolása érdekében régóta elvárás az egyesület közösségén 

belül. Szintén növeli a hajók állagmegóvásának és egyéni 

fejlesztésének hatékonyságát, ha a versenyzők kiszámíthatóan, 

hosszabb ideig ugyanazt a hajót használják. Hasonló beosztás a 

fiatal/kezdő tanfolyami résztvevők között ugyanakkor értelmetlen, 

mivel nem állandó csapatokban edzenek. 

4. sz. határozat: A serdülő korosztály fölött az egyesület a hajók 

versenyzőkhöz való hozzárendelésére törekszik, míg a kezdő és fiatal 

utánpótlás korosztályokban jellemzően edzőkhöz érdemes rendelni a 

hajókat. A hajóbeosztást az Elnökség által elfogadott alapelvek 
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alapján az edzők végzik, az alapelvek betartását az Elnökség 

ellenőrzi. 

e. Őszi toborzás előkészítése 

Hörcher Dániel arról számolt be, hogy az őszi toborzás előkészítése 

az Utánpótlásnevelési Stratégia része lesz, aminek véglegesítése két 

héten belül várható. 

4. Nyári gyerektábor beszámoló 

A július 31. és augusztus 4. között megrendezett nyári gyerektáborról 

Polivka Dóra és Krémer Eszter tartott beszámolót. Az Elnökség 

értékelése szerint a tábor lebonyolítása olyan sikert jelent, amire évek óta 

nem volt példa az Egyesület életében. Külön örömteli, hogy a tábor ötlete 

alulról szerveződött, és a megvalósítást is a klub versenyzői vállalták. Az 

Elnökség kifejezte, hogy Polivka Dóra és Krémer Eszter igazolta 

rátermettségét az állandó edzői tevékenység ellátására is, és 

megköszönte Krémer Mártának a segítő közreműködést. 

5. Budapest Kupa 2018 – Megállapodás Orbán Gergővel 

Vanczák Gergely tájékoztatta az Elnökséget, hogy megállapodás történt a 

Budapest Kupa 2018-as lebonyolításával kapcsolatban. A megállapodás 

azt a célt szolgálja, hogy a verseny továbbra is töretlenül fejlődhessen – 

mára nemzetközi összehasonlításban is – rangos sporteseménnyé, de 

ugyanakkor szabályozott kereteket kapjon a versennyel kapcsolatos 

egyesületi erőforrások kezelése. A megállapodás írásba foglalása a 

közeljövőben várható. 

5. sz. határozat: Az Elnökség elfogadta Vanczák Gergely beszámolóját a 

Budapest Kupa előkészítéséről, és támogatta a megállapodás 

szerződésbe foglalását. 

6. Létesítményekkel kapcsolatos helyzetjelentés 

a. Európa ház, pályázatok 

Az Európa ház felújításával kapcsolatos pályázatok előkészítéséről 
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Denk András tájékoztatta először az Elnökséget az ülés 1. pontban 

rögzített eseménye során. 

Az ülés későbbi fázisában ismét szó esett az létesítményekkel 

kapcsolatos fejlesztésekről. Vanczák Gergely beszámolt róla, hogy a 

közeljövőben egyeztetésekre lesz szükség a Nemzeti 

Sportközpontokkal a felújítási tervek véglegesítése és jóváhagyása 

érdekében. Az egyeztetéseken építész klubtagként részt vesz Sándor 

Áron, a tervek készítője. 

b. Kisúszóház 

Vanczák Gergely elmondta, hogy Lovász Benedek irányítása mellett 

a Kisúszóház felújításának vállalkozóra háruló munkafázisai lassan 

véget érnek, de további segítségre lesz szükség a klubtagok részéről 

az utolsó felújítási feladatok elvégzése érdekében.  

A Kisúszóház felavatására ünnepélyes keretek között kerül majd sor, 

a 2017-es Csenge Díj átadásával egyidőben (lásd 9. pont). 

7. Törvényszék, KSF6-os és NEA pályázat 

Kulifai Krisztina arról számolt be, hogy megtörtént az új elnökség 

összetételének törvényszéki bejegyzése, így a banki aláírási és 

betekintési jogok adminisztrációja van még hátra.  

6. sz. határozat: az Elnökség korábbi döntésének megfelelően az elnök 

és az alelnökök kapnak aláírási jogot. Betekintési joggal pedig László 

Veronika mellett a Felügyelőbizottság részéről Réti Kornél is rendelkezik 

majd. Domonkos Anna betekintési jogot kap a továbbiakban. 

 

Kulifai Krisztina elmondta, hogy a KS6 program keretében 2.2 millió forint 

műhelytámogatáshoz juthat az egyesület, aminek dokumentációs 

követelményeit az ülés előtt Domokos Anna és Alliquander Anna 

segítségével ellátta az egyesület. 

Szintén támogatási források elnyerésére pályázunk a NEA-programban. A 
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pályazati anyag leadási határideje 2017. augusztus 21., előkészítését 

Kulifai Krisztina és Alliquander Anna vállalják. 

8. Tag- és tanfolyamidíj-nyilvántartás áttekintése 

Vanczák Gergely László Veronika tájékoztatása alapján elmondta, hogy új 

nyilvántartás készül a tag- és tanfolyami díjak befizetéséről, ami javíthatja 

a tagdíjfizetési morált. Több jelenlévő is jelezte, hogy a közelmúltban 

ismét tapasztalható az a jelenség, hogy az esti vagy hétvégi 

időszakokban az Egyesület létesítményeit térítés nélkül veszik igénybe 

jórészt volt versenyzők, ami komoly kiesést okozhat az Egyesület 

pénzügyi egyensúlya tekintetében. Hasonló jelenség, hogy a holtidőben 

használt hajókon keletkező károkat nem vallják be a hajók használói, így 

azok javítása kizárólag az Egyesületre hárul. Az Elnökség egyetértett, 

hogy megelőző intézkedésekre van szükség a hasonló (végső soron 

anyagi) károk megelőzése érdekében. 

9. Csolnakda avató ünnepség, Csenge-díj  

7. sz. határozat: A Csolnakda avató ünnepsége és a Csenge-díj 

átadásának időpontja 2017. szeptember 29., péntek. 

10. Egyebek 

Az Elnökség megvitatta Doleschall Lőrinc megkeresését, amelyben 

Budapestre látogató külföldi barátainak átmeneti elhelyezése érdekében 

javasolt megállapodást az Egyesületben.  

8. sz. határozat: Az Elnökség elfogadta Lőrinc megkeresését, anyagi 

ellentételezés helyett a használandó helységek kitakarításában rögzítve 

az Egyesület megállapodásra tett javaslatát. 

 

Az Elnökség tárgyalta Virág Ágnes támogatói tagfelvételi kérelmét 

Domonkos Anna és Perényi Erika klubtagok ajánlása alapján. 

9. sz. határozat: Az Elnökség egyhangúan elfogadta Virág Ágnes 

támogatói tagfelvételi kérelmét.  
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Hörcher Dániel az edzőkérdés fontosságára hivatkozva javaslatot tett, 

hogy az Elnökség rendhagyó módon még augusztus hónap lezárása előtt 

ismét ülésezzen. A javaslatot az Elnökség egyhangúan támogatta. 

 

 

 

 

2017. augusztus 10. 

Készítette: 

Hörcher Dániel, elnökségi tag 

 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők:  

Kőrös Tamás, elnökségi tag dr. Alliquander Anna, elnökségi tag 
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