
 

Klubház nélkül marad az egyik legsikeresebb evezős klub? 

Eltűnik az evezés a Margitszigetről?  

 

Budapest, Margitsziget, 2015. január 27. - A Danubius Nemzeti Hajós Egylet vezetősége 
2015. január 22-én a Magyar Közlönyből értesült, hogy a Hajós Alfréd uszoda melletti, Duna-
parti klubházat - amely az elmúlt 15 évben a nagy múltú evezős klub székhelye volt – 2015. 
április 1-jétől a 2021-ben világbajnokságot szervező Magyar Úszó Szövetség kapja meg. 
Ingyenesen, határozott időtartamra, 2021. december 31-ig adja használatba az állam az 
épületet. A Nemzeti Sportközpontok (NSK) 2014. december 6-án még pályázatot írt ki a 
bérleti szerződés meghosszabbítására, ám ezt a határidő lejárta előtt visszavonták. Ezt 
követően már csak a Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározattal szembesültek az 
evezősök. 

 „Új telephely keresése egy evezős klub esetében nem könnyű feladat”– mondta Vanczák 
Gergely a DNHE alelnöke. „Bízunk abban, hogy a döntéshozók felelősséget éreznek az egyik 
kiemelt sportág kiemelkedő teljesítménnyel bíró klubjának fennmaradása iránt. A 
legkézenfekvőbb megoldás a Margitsziget Pest felöli oldalán található, évtizedek óta 
használatlan és elhanyagolt, úgynevezett Európa-ház lenne, aminek szintén az NSK a 
vagyonkezelője, és a nyolcvanas évek közepéig evezős létesítmény volt.” 
 

Magyarország egyik legeredményesebb, több válogatott sportolót is kinevelő evezős 
egyesületének már az idei versenyszezonra való felkészülése is ellehetetlenült, tekintettel 
arra, hogy legkésőbb március 31-ig el kell hagyják jelenlegi telepüket. A döntéssel az utolsó 
evezős klub is eltűnhet a Margitszigetről, amely az élsport-utánpótlásnevelés elvesztése 
mellett a Belvárosból gyaloglásnyi távolságra a szabadidős evezés megszűnését is jelentheti. 

A megoldás megtalálását előrevetítő jelzések alapján a DNHE vezetői és sportolói továbbra is 
bizakodóak, hogy az evezős klub új otthonra találhat a Margitszigeten. 

Sajtókapcsolat: 

Vanczák Gergely, a DNHE alelnöke 
Email: gergely.vanczak@danubiusnhe.com  
Mobil: +36 30 241 6407 
 
Szántó Éva, a DNHE elnökségének tagja 
Email: evaszanto@t-online.hu  
Mobil: +36 30 645 2763 
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Háttér információ:  

A Danubius Nemzeti Hajós Egyletről 
A Margitszigeten, illetve az azt körülölelő két Duna-ágban, jelenleg egyedüliként működik a 
Danubius Nemzeti Hajós Egylet (DNHE) közhasznú civil szervezet, amelyet tagjai és 
támogatói tartanak fenn. Közel 200 fő sportolását biztosítjuk, köztük válogatott sportolókét. 
Kiemelt figyelmet fordítunk az utánpótlás korosztályra, valamint helyet biztosítunk az 
egyetemisták, veterán- és hobbievezősök és munkahelyi csapatok fogadására is.  

Versenyzőink az elmúlt negyedszázadban több mint 500 érmet (ebből 160 arany) szereztek 
az Országos Bajnokságon és sportolóink világversenyeken is rendszeresen képviselik 
klubunkat. Korábbi olimpiai résztvevőink Alliquander Anna és a világbajnok Haller Ákos is 
egyletünk neveltje. Az elmúlt évben a sportág egyik legjobb eredményét a fiatal tehetség, 
Bene Dorottya szerezte meg (EB 6. hely) egypárevezősben. Szintén nagy sikerünk Gyimes 
Krisztina előkelő második helyezése a világ egyik legnagyobb hagyományokkal rendelkező 
versenyén, az angliai Henley Regattán, az Universiade bronzérmes Csepregi Gábor pedig az 
egyetemi világbajnokságon szerzett ezüstérmet. 

Minden évben megrendezzük a gróf Széchenyi István Évadnyitó Emlékversenyt, amelyet a 
sportág alapító tiszteletére 1991-ben indítottunk útjára a Margitsziget melletti budai Duna-
ágban. Ez a verseny, azóta sok száz fős, az evezést és az evezős hagyományokat népszerűsítő 
ünnepi rendezvénnyé bővült. 

Bővebben a DNHE-ről: http://www.dnhe.hu vagy http://www.rowing.hu  

Bővebben a Széchenyi Regattáról:  

http://szechenyiregatta.danubiusnhe.com/ 

 

A Klubházról 

Az épület a Margitszigeten, a Hajós Alfréd sétány 2. sz. alatt található, a Hajós Alfréd 
Nemzeti Sportuszoda és Széchy Tamás Uszoda közvetlen szomszédságában. A klubház 1941-
ben épült, bauhaus stílusban, tenisz és evezős sport céljára. A háború után az Országos 
Tervhivatal, majd a Pénzügyminisztérium használta, hasonló funkciókkal. A Danubius 
Nemzeti Hajósegylet 1999-ben, nyílt pályázaton nyerte el az üzemeltetés jogát. Az eredetileg 
10 évre kötött, határozott idejű üzemeltetési szerződés többször módosult (2006-ban az 
uszoda bővítése miatt, elvették a teniszpályákat és egy – a DNHE által felújított és 
konditeremként használt – melléképület területét), majd 2010-ben öt éves, határozott idejű 
bérleti szerződéssé alakult. Ez a szerződés 2015. március 31-én jár le.  
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A margitszigeti evezésről 

Az evezőssport Magyarországon a 19. század közepén kezdett meghonosodni, mint annyi 
minden akkori modernizációs törekvés, gróf Széchenyi István kezdeményezésére. Az egyre 
népszerűbbé váló sport, amelynek rendezvényei nagy társadalmi érdeklődést váltottak ki, 
központi helye volt a Margitsziget. A Margitszigeten és közvetlen környezetében a két 
háború között 12 csónakház és klubház működött. 
A II. világháború pusztításai után a klubok fokozatosan újraéledtek, bizonyítva az 
evezőstársadalom életkedvét, még a háború utáni nehéz anyagi és társadalmi körülmények 
között is. Újabb kedvezőtlen fordulatot okozott a polgári, civil kezdeményezésre működő 
egyesületek felszámolása. Ugyanakkor a politika igényt tartott a sportra, mint 
társadalomszervező erőre, államilag irányított szervezeti keretek között gondoskodott a 
sportegyesületek, köztük egyes evezős egyesületek fenntartásáról, így megváltozott névvel 
tovább élt néhány evezős telep, illetve szakosztály a Margitszigeten is. (Honvéd, Vörös 
Meteor, Vörös Meteor Csemege). Az 1970-es évek elején az akkori pártállam centralizációs 
sportpolitikai döntése következtében azokat is kiebrudalták a Szigetről, beolvasztották a 
„kiemelt” nagy egyesületekbe. Az árván maradt evezős klubházakat más célra kezdték 
hasznosítani. A volt Meteor házat például - amelyet a háború előtti Hungária Evezős klub 
építtetett - az MTK a Honvédelmi Minisztériumnak adta el. Az új tulajdonos tábornoki pihenő 
háznak szánta az épületet, de a rendszerváltás közbeszólt. Így aztán néhány évig 
rendezvényházként működött, majd bezárták és rendkívül leromlott állapotban egy évvel 
ezelőtt került a sportlétesítményeket kezelő NSK kezelésébe. 
 
Egyedül a VM Csemege Úszó Csónakháza élte túl ezt a likvidációs folyamatot, amelyen a 
szakosztály néhány elszánt régi versenyzője a 80-as évek elején újraélesztette az evezős 
életet. Az állam tulajdonában lévő nagyvállalat azonban ezt is kihúzta az evezősök alól. A 
Szakosztály azonban az egyesülési törvény alapján önálló civil szervezetként (Danubius 
Evezős Klub néven) ismét a nulláról kezdett építkezni. Egyesültünk a gyökereit gróf Széchényi 
Istvánig visszavezető Nemzeti Hajós Egylettel, visszavásároltuk az úszó csónakházat. A többi 
margitszigeti evezős létesítmény a rendszerváltás után is állami tulajdonban maradt. A 
létesítmények vagyonkezelői, még nem jutottak el oda, hogy azokat a nemes történelmi 
hagyományoknak és a belvárosi lakosok érdekének megfelelően, a sport, jelesül az evezés 
céljára hasznosítsák, de az evezősök bíznak abban, hogy ez hamarosan megtörténik. 

 


