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Jegyzőkönyv 

 

a DNHE Elnökségi üléséről 

Időpont: 2017. június 8., 18 óra 

Helyszín: Margitsziget, DNHE klubház I. emelet 

 

Jelen vannak: 

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

Kriszta, László Veronika, Lovász Benedek, Vanczák Gergely  

Meghívott jelenlévők: Denk András, Ficsor László, Perényi Erika, Réti Kornél 

 

1. Létesítményeinkkel kapcsolatos helyzetjelentés – EU ház 

(előrehozott napirendi pont) 

● Denk András beszámolt az EU ház felújítási munkálatairól 

● A kivitelezőknek június 30-ig be kell fejezniük a munkálatokat 

● EU ház funkcionalitásai 

− Felső emelet:  

o A felső emelet funkcionalitásáról további egyeztetés szükséges 

− Földszint és első emelet: 

o A terveket Sándor Áron véglegesíti 

● KEHOP pályázat 

− Jelenleg folyik a közbeszerzési eljárás a tervezésre és kivitelezésre 

− Teljes villanyhálózatra és napelemekre is kiterjed 

− Ha sikeresen lefut a pályázat, augusztusban/szeptemberben 

kezdődhet a kivitelezés 

● Eldöntendő, hogy milyen tábla kerüljön fel a homlokzatra (víz és sziget 

felől egyaránt) 
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2. Jegyzőkönyvvezető megválasztása 

● Vanczák Gergő jegyzőkönyvvezetőnek László Veronikát javasolta 

● Más jelöltre javaslat nem érkezett 

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

Veronikát jegyzőkönyvvezetőnek további határozatig 

 

3. Addicionális napirendi pont javaslatok az „Egyebek” napirendi 

ponthoz 

● Nyári munkák (Lovász Benedek) 

● Email és honlap ügyek (Réti Kornél) 

● Bán Ágnes felajánlása (Alliquander Anna) 

● Közművekkel való foglalkozás (Alliquander Anna) 

● Klub menedzser kérdésköre (Vanczák Gergő) 

● Kis úszóház avató ünnepség (Alliquander Anna) 

 

4. Alelnökök megválasztása (gazdasági, szakmai)  

● Vanczák Gergő szakmai alelnöknek Hörcher Dánielt, gazdasági 

alelnöknek Kulifai Krisztinát javasolta 

● Más jelöltre javaslat nem érkezett, a javasolt tagok a jelölést elfogadták 

● 2.sz. határozat: az Elnökség egyhangúan megválasztotta Kulifai 

Krisztinát gazdasági alelnöknek, illetve 6 igen szavazat és 1 

tartózkodás mellett Hörcher Dánielt szakmai alelnöknek 

● Az általános alelnöki pozíció szükségességéről nem született döntés, 

amennyiben szükséges ez a későbbiekben pótolható 

 

5. 2017-es OB-ra való felkészülés – edzőtábor, versenyek (előrehozott 

napirendi pont) 

● Létszámfelmérés: 60 fő körüli létszámmal fogunk részt venni (tanuló: 

10, serdülő: 13, ifi-felnőtt: 22, veterán és amatőr létszám még 

növelhető)  
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● Ficsor László elküldi a költségvetési tervet az Elnökségnek, ez alapján 

az Elnökség eldönti, hogy mennyivel tud hozzájárulni a klub a 

költségekhez 

● Az OB kapcsán szülői értekezletet hívunk össze június 20. kedd, 

18:00-ra, az Európa Házba 

● Edzőtábor az OB előtt 

− Nyári szünettől indul a délelőtt + délutáni edzés 

− Külsős helyszínen tervezett edzőtábor nem lesz, két edzést közt a 

felső szint szobáiban lehet pihenni  

● OB előtti versenyek: Bledi Nemzetközi, Budapest Bajnokság, Vidék 

Bajnokság (igény esetén Palic) 

 

6. Szakmai javaslatok (előrehozott napirendi pont) 

a. Evezős nyári-táborok szervezése az utánpótlás korosztálynak, újaknak 

− Jövőben mindenképp meg kellene valósítani, de idén már nem 

megvalósítható 

b. Eszközpark fejlesztése 

− Az OB induláshoz szükséges hajók rendelkezésre állnak, de az 

alábbi alkatrészek beszerzése szükséges: 

o Cipő és saroklekötés  

o Fekete karikák 

o 20 db guminyél 

o Oar lapátokra markolat (min 8 db) 

o Gumidugó 

o  Egyéb alkatrészek, melyekről Lovász Benedek listát küldött 

Ficsor Lászlónak 

− 3.sz. határozat: az Elnökség egyhangúan döntött €500 keret 

biztosításáról, mely a fent sorolt alkatrészek beszerzésére fordítható 

(Luzernben beszerezhetőek az alkatrészek, OB előtti héten) 

− Cselinácz János peror hajója 400.000 Ft-ért eladó, melynek 
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megvásárlásáról az Elnökség az alábbiak alapján döntött 

− 4.sz. határozat: az Elnökség egyhangúan megszavazta Cselinácz 

János peror hajójának megvásárlását az alábbi finanszírozással: 

o Lovász Benedek családja: 100.000 Ft 

o Kulifai Krisztina: 50.000 Ft  

o Kőrös Tamás: 10.000 Ft 

o Alliquander Anna: 10.000 Ft  

o László Veronika: 10.000 Ft  

o Vanczák Gergely: 20.000 Ft  

o A fennmaradó 200.000 Ft-ot a Lady Rio hajó eladásával fedezi a 

klub, amíg a pénzösszeg be nem folyik, Vanczák Gergely és 

Hörcher Dániel 100.000 Ft – 100.000 Ft-ot előlegez a klubnak 

c. Minimumvizsga rendszer klubbon belüli visszaállítása   

− Nem csak a minimumvizsga, hanem hajókezelés oktatásának és 

ellenőrzésének bevezetése 

− A folyamatot Hörcher Dániel felügyeli, Réti Kornél & Lovász 

Benedek segédletével 

− 5.sz. határozat: az Elnökség egyhangúan megszavazta a 

minimumvizsga és a hajókezelés oktatásának és ellenőrzésének 

bevezetését 

 

7. Duna-túra (előrehozott napirendi pont) 

● Ficsor László szervezi, Lovász Benedek toborzó segédletével 

● A tervezett program ki van rakva a klubházban, amint megvan a pontos 

létszám, a logisztika szervezhető 

 

8. Behajtási engedélyek 

● 6.sz. határozat: az Elnökség egyhangúan döntött az alábbi behajtási 

engedélyek jóváhagyásáról: 

− Új engedély: Lovász Benedek, Perényi Erika, Réti Kornél 
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− Jelenleg is érvényes engedélyek: Denk András, Domonkos Anna, 

Karácsony Tibor, Kulifai Krisztina, Ladvenszky Zsolt, Vanczák Gergő 

 

9. Létesítményeinkkel kapcsolatos helyzetjelentés – kis úszóház 

● Az ablakok még nincsenek fenn, erre kedvező ajánlatot kaptunk 

(majdnem bruttó 100e Ft-tal olcsóbb, mint a korábbi ajánlat, így a 

különbözet felhasználható egyéb munkákra) 

● A MESZ-nek ki kell adni a TIG-et, így két hetünk van arra, hogy kész 

legyen a ház 

● A hajótartóoszlopok beállítására szükséges ajánlatot kérni Polgár 

Jánostól 

● A Nagy Úszóház felső támgerendája el van repedve, ez is hegeszthető 

lenne, amíg dolgoznak a kisházon 

 

10. Az előző elnökség állandó feladatainak áttekintése, átadás/átvétel 

folyamata 

● Domonkos Anna és Vanczák Gergő intézik a Törvényszéken a 

módosítást 

● 7.sz. határozat: az Elnökség egyhangúan döntött a banki aláírókról: 

Hörcher Dániel, Kulifai Krisztina, Vanczák Gergő; továbbá Domonkos 

Anna jogosultságáról átutalás kezdeményezésére (de jóváhagyó jog 

nélkül), és László Veronika olvasási jogáról (tag- és tanfolyami díjak 

befizetésének kezelése miatt) 

● 8.sz. határozat: az Elnökség egyhangúan döntött az alábbi 

feladatkörökhöz tartozó felelősökről 

− Létesítmények: Lovász Benedek 

− Hobbi és szabadidős evezés: Kőrös Tamás 

− Hagyományőrzés és protokoll (köszönő levelek, fogadások, 

Karácsonyi üdvözletek, stb. intézése): Alliquander Anna  

− Tagnyilvántartás, tag-, tanfolyami- és telephasználati díj kezelése: 
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László Veronika 

● A jövőben rendszeresítendő az elmaradt tag- és tanfolyami díjakról 

egy-két havonta emlékeztető email küldése 

 

11. Egyebek 

● Nyári munkák  

− Közösségi munka, két edzés közt 

− Javasolt munkák: 

o Kerítés építés  

o Hajófelújítás (Vanczák féle motoros, Atlanta, Sydney) 

o Stég felújítás 

o Edzői szoba álmennyezetének lebontása, teljes felújítása 

o Sólyapálya kiépítése 

− Lovász Benedek készít ezekre költségvetést, az Elnökség ez 

alapján dönt a jóváhagyásról 

● Email és honlap ügyek  

− Honlap frissítése  

o Az Elnökség, Felügyelő- és Fegyelmi Bizottság tagjait 

megjelenítjük a honlapon  

o Az Elnökségi ülések jegyzőkönyvei is elérhetőek lesznek a 

honlapon 

− Email listák 

o Réti Kornél ismertette az email listákat röviden, azonban tartani 

fog egy külön email és honlap ügyekkel foglalkozó találkozót az 

Elnökséggel 

o Hírlevél rendszer kialakítása szükséges lenne, ehhez az email 

címeket szükséges összegyűjteni 

▪ Google docs létrehozása a célra  

▪ Edzőktől  

▪ PM ház belépőkhöz tartozó email címek bevitele 
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elektronikus formában  

● Bán Ágnes felajánlása  

− Bán Ágnes jelezte, hogy van kapacitása a korábbi munkáinak 

végzésére 

● Közművekkel való foglalkozás  

− 9.sz. határozat: az Elnökség egyhangúan megszavazta, hogy 

Domonkos Anna, aki 1980 óta kiemelkedő szerepet vállalt klubunk 

életében, fennmaradásában, fejlődésében, és tudatosan felvállalva a 

szerepet, évről-évre adta, és mind a mai napig adja át a 

sportvezetői, szakmai, gazdasági, és nem utolsó sorban, sportolói 

tapasztalatait elnökségi tagtársainak, és jó szívvel mindenkinek, 

jövőbeni sokrétű vállalásai mellett, felkérésünkre foglalkozzon a 

továbbiakban a közművekkel kapcsolatos ügyekkel 

● Klub menedzser kérdésköre  

− A klub menedzseri pozíció kiírása szükséges, hogy elkezdjen az 

Elnökség jelölteket keresni  

● Kis úszóház avató ünnepség  

− Az avató ünnepség egybeköthető a Csenge díjjal 

− Alliquander Anna javaslatot fog tenni az időpontra (szeptember 

második fele) 

− Az ünnepség kapcsán adománygyűjtést is indítanánk 

− További ötletként felmerült Szabó Károly és a leköszönő 

tisztségviselők köszöntése 

 

2017. június 8. 

Készítette: 

László Veronika, elnökségi tag 
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Jegyzőkönyv hitelesítők:  

Kőrös Tamás, elnökségi tag Lovász Benedek, elnökségi tag 
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