Jegyzőkönyv
a DNHE Elnökségi üléséről
Időpont: 2017. július 6., 18 óra
Helyszín: Margitsziget, DNHE klubház I. emelet

Jelen vannak:
Elnökségi tagok: Alliquander Anna, Hörcher Dániel, Kőrös Tamás, Kulifai
Kriszta, Lovász Benedek, Vanczák Gergely
Meghívott jelenlévők: Sándor Áron

1. Jegyzőkönyvvezető megválasztása
● Vanczák Gergő jegyzőkönyvvezetőnek Hörcher Dánielt javasolta
● Más jelöltre javaslat nem érkezett
● 1. sz. határozat: az Elnökség egyhangúan megválasztotta Hörcher
Dánielt jegyzőkönyvvezetőnek.

2. Szakmai kérdések
a. Országos Bajnokság
● Mikrobuszok bérlése: Lovász Benedek jelezte, hogy az Országos
Bajnokság időtartama alatt Szegeden lesz kevés feladattal, vállalja
a mikrobuszvezetést. Sándor Áron jelezte, hogy több versenyző is
személyautóval jön majd a versenyre, ami további kapacitást jelent.
2. sz. határozat: Egy mikrobuszt bérel az Egyesület az Országos
Bajnokságra, a második mikrobusz megrendelését lemondjuk.
● Hörcher Dániel vázolta az OB előzetes költségtervét Ficsor László
becslése alapján. A mikrobusz bérlése, a hajószállítás és az edzők
étkezésének és szállásának becsült költsége 230 ezer forint. A
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versenyzők egy főre jutó szállás- és étkezési költsége várhatóan
maximum 15-17 ezer forint négy napra.
● 3. sz. határozat: A mikrobuszokkal, hajószállítással és edzőkkel
kapcsolatos költségek (230 ezer forint) fedezetét az Egyesület
vállalja. A Szegedre mikrobusszal utazó versenyzők a vonatjegy
árával járulnak hozzá az üzemanyag- és bérlési költségekhez.
● 4. sz. határozat: További feladatmegosztás az Országos
Bajnoksággal kapcsolatban:
i. Hörcher Dániel körlevélben tájékoztatja a szülőket az
Országos Bajnokság várható költségeiről.
ii. A hajószállítás részleteit, a hajóbeosztás az edzőkkel
együttműködve Lovász Benedek koordinálja.
iii. Egyesületi csoportkép előzetesen kihirdetett időpontja:
szombaton délután, utolsó döntő után egyből.
iv. Csapatmegbeszélés időpontja: péntek este 9:00 – 9:30
között, amint az utolsó versenyző is megérkezik a szállásra.
b. Nyári gyerektábor
● Hörcher Dániel összefoglalta Polivka Dóra és Krémer Eszter
javaslatát a nyári gyermektábor megtartására vonatkozóan, július
31. és augusztus 4. között. Harmadik táborszervezőnek az edzői
képesítéssel, tapasztalattal és motorcsónakvezetői engedéllyel
rendelkező Krémer Mártát javasolják.
● 5. sz. határozat: Az Elnökség egyhangúan támogatja a tábor
írásos tervében szereplő javaslatokat, és Krémer Márta személyét.
c. Duna túra
● Lovász Benedek tájékoztatása szerint jelenleg körülbelül öten
jelezték jelentkezési szándékukat.A túra elindításához szükséges
minimális létszám: 10 fő (2 négypár).
● Az Országos Bajnokságra tervezett csapatmegbeszélésen
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részletes tájokoztatást kell adni a túráról.
d. Budapest-Baja
● Jelenleg 3-4 nevezésre készülő egységről tud az elnökség.
● Az Athén négypárevezőst fel kell készíteni a versenyzésre.
● 6. sz. határozat: Végleges nevezési lista összegzését és a
nevezéseket Kőrös Tamás koordinálja.
e. Edzőkérdés és őszi toborzás előkészítése
● Hörcher Dániel javaslatot tett, hogy szeptembertől négy edzővel
folytatódjon a szakmai munka az utánpótlás létszámának növelése
érdekében. Célszerű munkamegosztásként a minis és tanuló
korosztályok nemenkénti elválasztását javasolta. A toborzás
előkészítése a megszokottnál korábban, már a nyári gyerektábor
során, illetve augusztus utolsó hetétől szükséges.
● Sándor Áron versenyzői képviselő szerint a kezdő és haladó
evezősök szétválasztása célszerűbb az utánpótlás korosztályban
is, nemenkénti szétválasztás nélkül.
● 7. sz. határozat: Az Elnökség támogatja a létszám növelésére tett
erőfeszítéseket, de az edzők számáról és a csoportok felosztásáról
csak a végleges jelöltek személyének ismeretében hoz döntést.
3. Budapest Kupa 2018
Vanczák Gergely beszámolt az Orbán Gergellyel folytatott egyeztetésről.
Összegezte a 2017-es Budapest Kupa tanulságait, és azokat a
szempontokat, amelyek alapján a verseny megszervezésének és az
Egyesület szervezésben betöltött szerepének újragondolása lehet szükséges.
8. sz. határozat: Az Elnökség egyhangúan döntött a következő pontokról:
▪ A DNHE Elnöksége három elnökségi tagot delegál a
Szervezőbizottságba: Lovász Benedek, Hörcher Dániel, László
Veronika
▪ Az Egyesület és Orbán Gergely, valamint más szervezők között
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szerződésnek kell létrejönnie, ami magába foglalja az elszámolás
pontos menetét és a névhasználathoz kötődő kérdéseket.
▪ Az Egyesület további eszközöket, illetve az edzők, versenyzők és
klubtagok munkáját szintén ezen szerződés keretei között bocsátja
rendelkezésre.
▪ A Hív a Duna! verseny költségvetési és szervezési szempontból is
független a Budapest Kupától.
4. Létesítmények
a. Európa Ház
● Lovász Benedek beszámolt az Európa Ház felújításának pillanatnyi
státuszáról. Kérdéses, hogy a kivitelező a nyílászárók alatti
párkányokat milyen állapotban kívánja átadni. Az Elnökség
álláspontja szerint legalább a felújítás előtti állapotban (bevakolva)
kell átadni a párkányokat.
b. Kisúszóház
● Lovász Benedek elmondta, hogy a Kisúszóház felújítása a
végéhez közeledik, a közeljövőben azonban több feladathoz is a
tagság bevonására van szükség: hajótartó polcok beszerelése,
úszóház kiballasztolása. A tagok/versenyzők bevonása
mihamarabb szükséges, mert az Országos Bajnokság utáni
időszakban kevesen látogatják a klubot.
● Lovász Benedek a Kisúszóházon fix, feliratozott hajóhelyek
kialakítására tett javaslatot. 9. sz. határozat:Az elnökség
elfogadta a javaslatot és felhatalmazta Lovász Benedeket a
javaslat megvalósítására.
c. Tűzoltóberendezések
● Lovász Benedek ajánlatot kért új tűzoltóberendezések
beszerzésére. Összesen három nagy- és két kisméretű,
működőképes tűzoltóberendezésre van szükség. Ehhez 1 nagy-,
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és 2 kisméretű berendezést kell vásárolni. Ezek becsült beszerzési
költsége 25-30 ezer forint összesen.
● 10. sz. határozat:Az Elnökség elfogadta Lovász Benedek
javaslatát.
d. Kikötés a Vízes Világbajnokság alatt
● Alliquander Anna és Lovász Benedek összefoglalták a Vízes
Világbajnokság alatt érvényes közlekedési rend kapcsán szerzett
információikat, és az Egyesület stégjeinél motoros hajóval történő
kikötésre vonatkozó külső megkeresést.
● 11. sz. határozat: Az Elnökség megállapította, hogy az érvényes
közlekedési rend nem teszi lehetővé a motoros kisgéphajóval
történő kikötést, így a megkeresést el kell utasítani.
5. Átadás-átvétel folyamata
a. Új „SZMSZ” kialakítása
● Hörcher Dániel javaslatot tett, hogy az elnökségi munkavégzés és
kommunikáció hatékonyabbá tétele érdekében írásos
feladatmegosztás készüljön minden előforduló elnökségi feladatra.
● 12. sz. határozat: Az Elnökség úgy döntött, hogy a feladatok
összeírása megkezdődhet, de a működési szabályzat
kialakításával őszig érdemes még várni.
b. Tagdíjnyilvántartás, banki ügyintézés
● Kulifai Kriszta tájékoztatta az Elnökséget, hogy László Veronikával
és Máté Ibolyával hamarosan személyes egyeztetést tartanak a
tagdíjnyilvántartás átvételéről. Jelenleg május 29-ig bezárólag
vettük át az addigi befizetések nyilvántartását.
● Kulifai Kriszta vállalja a banki ügyintézés átvételét Domonkos
Annától.
c. Adminisztratív ügyek átvétele
Az Elnökség megállapította, hogy a jelenleg Domonkos Anna által
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kezelt adminisztratív ügyek és a pályázatírás átvétele jelenti a
legnagyobb kihívást az új elnökség számára, a munka mennyisége
folytán. Az Elnökség egyhangú álláspontja szerint külső munkaerő
bevonására van szükség, klubmenedzseri beosztásban. Ennek
érdekében meg kell kezdeni a lehetséges jelöltek megkeresését, és a
munkaerőfelvétel gazdálkodásra gyakorolt hatásainak felmérését.
d. Törvényszék
Kulifai Kriszta tájékoztatása szerint előfordulhat, hogy a bírósági
ítélkezési szünet miatt a július 15. – augusztus 20. utáni időszakra kell
halasztani az új elnökség törvényszéki bejegyzésének lezárását.
6. Egyebek
a. Együttműködés a Bagolyvár-birodalomnal
● Az új elnökség megválasztásával át kell tekinteni az egyesület
Bagolyvár-birodalom Kft-vel érvényes megállapodását, és
kölcsönös előnyeit és hátrányait.
● 13. sz. határozat: Az Elnökség egyeztetést kezdeményez
Körmendi Csillával.
b. KEHOP pályázat
● Sándor Áron prezentálta az Európa Ház távlati felújítására
vonatkozó műszaki terveket amelyeket már a felújítás első
fázisában, a KEHOP-pályzat beadásakor véglegesíteni kell.
● 14. sz. határozat: Az Elnökség elfogadta a Sándor Áron által
bemutatott műszaki terveket.
● Az elnökség megállapította, hogy a KEHOP-pályázatnak része kell
lennie a tető felújítása és szigetelt nyílászárókkal történő
felszerelése, mivel a ház energiahatékonyságát erősen korlátozza
a tetőszigetelés elégtelensége és leromlott műszaki állapota.
● 15. sz. határozat: A KEHOP-pályázattal és az Európa Ház
felújításával kapcsolatos minden kommunikációba be kell vonni
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Denk András mellett az Elnökség tagjait is. Ennek érdekében Denk
Andrásnak meg kell osztania a külső kapcsolattartók listáját az
Elnökséggel, és be kell számolnia az előkészítés lépéseiről.

2017. július 6.
Készítette:
Hörcher Dániel, elnökségi tag

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Kőrös Tamás, elnökségi tag

Lovász Benedek, elnökségi tag
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