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SZAKMAI BESZÁMOLÓ
DOROG VÁROS EGYESÍTETT SPORTINTÉZMÉNYE

KÉSZÍTETTE:
SZEKÉR ZOLTÁN
intézményvezető

ÁTTEKINTÉS
A 2020-as évben a dorogi sportéletet is a COVID vírus elleni védekezés, és korlátozó intézkedések sorozata
határozta meg. Az év első 3 hónapja a megszokott tervezés és előkészítés határozta meg, majd márciustól
teljes mértékben leállt a sportélet is. A tavaly tavaszi 2 hónapos leállás alatt mintegy 50 mozgásra bíztató
videós tartalom készült pilates, aerobic, küzdősport sportágakban, amellyel a dorogi lakosság
mozgáslehetőségét szerettük volna megtartani. A nyári időszak gyors visszarendeződést eredményezett,
amely többek között az uszodai látogató- és bevételi számain is mutatkozik.
Az őszi időszak kezdetén már érezni lehetett az ismételt hullámvölgyet, amely novemberben, a
létesítmények teljes bezárásával csúcsosodott ki.
Mind a versenysport, mind a szabadidősport szervezetek jelentős veszteséget szenvedtek el, anyagi és
közösségi értelemben egyaránt. A következő év nagy kihívása lesz, hogy a gyermek utánpótlás közösséget
újraépítsük az egyesületek számára, hogy a sportolástól elfordult fiatalokat ismét a mindennapos
mozgásra tudjuk rávenni, és hogy az aktív felnőtt lakosság újra sportközösségekben mozogjon.
Létesítményeinkben fokozott óvintézkedéseket vezettünk be, folyamatosan tájékoztattuk az
egyesületeket a változásokról, és belső továbbképzésekkel segítettük munkatársaink naprakész
tájékoztatását az aktuális járványügyi intézkedésekről és korlátozásokról.
A 2020-as évben 3 kiemelt fejlesztésünk valósult meg:
- megvalósítottunk egy dorogi lakosságra vonatkozó mozgás- és sportkutatást, több mint 600 dorogi
lakos megkérdezésével
- megújítottuk a dorogi teniszéletet, életre hívtuk az új Dorogi Tenisziskolát, és jelentős fejlesztést
hajtottunk végre a teniszpályán
- a Sportintézmény közvetlen üzemeltetésében megalapítottuk a Dorogi Mozgásfejlesztő Központot
(MFKlub)

Nipl Stefánia Uszoda
A Nipl Stefánia Uszoda a 2020-as évben a pandémiás időszakban, sajnos többször huzamosabb időre
bezárta kapuit. Az újranyitás nyári időszakában (június – augusztus között) sikerült a korábbi évekhez
hasonlóan, magas bevételt produkálni.
A nyitott időszakban a biztonságos fürdőzés érdekében a következő óvintézkedéseket vezettük be:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A pénztárhoz plexi fal került felhelyezésre, ezzel is óvva a pénztáros munkatársakat
Fokozott fertőtlenítés történik a létesítmény egész területén
Munkatársak részére védőfelszerelés biztosítása
Fertőtlenítő folyadék/gél kihelyezése a vendégek által látogatott főbb helyiségekben
Az öltözőszekrény kulcsok fertőtlenítése kivétel nélkül minden használat után, kijelölt
öltözőszekrények használata.
Létszámlimit összesen és pályánkén
Vizesblokkok óránkénti takarítása, míg az öltözőkabinok és öltözőszekrények ajtajának, belső
felületeinek óránként történő fertőtlenítése.
A napozóágyak minden használatot követő fertőtlenítése az úszómester által, valamint egyéni
fertőtlenítési lehetőséggel is.
A vízforgatós medencék vizének kezelésére vonatkozó előírások szigorú betartása és
ellenőrzése (pl. klórszint), az NNK irányadó útmutatása alapján.
A zárt terek óránkénti átszellőztetése. Medencekorlátok 30 percenként történő fertőtlenítése.

Bruttó uszodabevételek

2018.
január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december

3
2
2
1
1
2
4
5
1
2
2
5

204
710
639
929
911
938
886
293
709
438
770
622

530
950
700
270
030
500
200
645
380
110
120
610

38 054 045

2019.

2020.

530
510
190
520
370
000
260
255
730
420
470
070

2 842 900
2 352 600
1 048 300
0
755 600
2 693 050
4 466 701
4 415 700
1 143 300
1 612 900
2 952 490
726 510

42 561 325

25 010 051

2
2
2
2
1
5
4
4
2
2
2
8

800
523
477
205
737
869
615
272
272
928
254
605

Magyarországi szinten és nemzetközi szinten egyaránt folyamatosan fejlődnek a szabadidős
szolgáltatások, amelyek kiélezettebb versenyhelyzetet eredményeznek a piacon. A dorogi uszoda
jelenlegi szolgáltatási színvonala, épületi állapota, általános megítélése jelenleg is, ismert forgalmi szintre
képes. Érdemes és fontos egy középtávú infrastrukturális és szakmai fejlesztésben gondolkodni, hogy
az uszoda bevételi és megítélési szintje is emelkedni tudjon.

Rendezvények

2020. évi rendezvények
rendezvény/esemény
megnevezés
1.

2.
3.

4.
5.

6.

funkció

dátum

Fekete Gyémánt
Nemzetközi birkózó
verseny

társ szervező

2020. március 6-7.
ELMARADT

Giro települési kerékpáros
körverseny

szervező

Fürdők Éjszakája

szervező

helyszín

Dorogi Sportcsarnok

2020. április 17.

ELMARADT
2020. július 31.
ELMARADT

résztvevők
száma

Dorogi NC, Magyar
Birkózó Szövetség

600

Térségi települések,
iskolák

300

Nipl Stefánia Uszoda

300

300

társ szervező

2020. augusztus 25.
ELMARADT

Nipl Stefánia Uszoda

Sarpi – Dorog
Futófesztivál, Gete - trail

szervező

2020. szeptember 1819. ELMARADT

Buzánszky Jenő
Stadion

Sportolói Díjátadó Gála

szervező

2020. december 11.
ELMARADT

Dorogi Sportcsarnok

Vízilabda Gála

bevont partnerek

Dorogi Futókör, Dorogi
Kerékpáros Egyesület

1500

200

SZERVEZETI MŰKÖDÉS
A sportlétesítmények általános karbantartását önállóan végeztük a 2020-as évben is, minden létesítmény
biztonságos, folyamatosan ellenőrzött körülmények között működik.
A vírusveszély- és korlátozó intézkedések ideje alatt az Önkormányzat segítő hozzáállásával sikerült
minden munkatársunkat megtartanunk. Szervezeti fejlesztés és bővítés nem történt a 2020-as évben,
célunk a munkatársak megtartása volt.
Az Intézmény továbbra is sportirodai szakmai csoportból és üzemeltetési csoportból áll. Az üzemeltetés
felügyeletét műszakvezetők látják el, akik a teljes sportlétesítményi kör napi működéséért felelnek. A
létesítménykör karbantartási feladataiért a Sportintézmény műszaki vezető felel.
A szakmai csoport felelős vezetője az Intézményvezető, ahol jelenleg is pénzügyi-pályázati,
kommunikációs és marketing, és rendezvényszervezési feladatellátás történik.

SPORTKUTATÁSUNK, A SZÁMOK TÜKRÉBEN
2020. augusztusában egy nagyszabású sportkutatást indítottunk az egész városra kiterjedően.
A feldolgozott eredmények a város sport- és infrastrukturális fejlesztéseinek alapját képezik.
A projekt közel 1 hónapos időtartama alatt sikerült a lakosság 5%-át megkérdezni – amely
nagyságrendileg 600 dorogi lakost jelent-, véleményüket, igényüket, fejlesztési javaslataikat felmérni. Így
kijelenthetjük, hogy a kutatás valóban reprezentatív és sikeres volt.
Érdekességek a kutatás során összegyűjtött válaszokból:
•
•
•
•

Négy külön kérdőív készült a korosztályi sajátosságokat figyelembe véve. A nemi arányokat tekintve,
357 nő és 210 férfi töltötte ki kérdőívünket.
Az is kiderült számunkra, hogy a kutatásunkban résztvevő dorogi lakosok többsége rendszeresen,
szabadidő jelleggel sportol.
A legnépszerűbb testmozgások a futás, kerékpározás, csoportos fitness órák valamint a túra.
A szabadtéri mozgások a legkedveltebbek, azonban aktív kikapcsolódási helyszínként az uszodát
használjátok.

Három legkeresettebb fejlesztési javaslat a lakosság részéről:
•
•
•

Uszoda felújítás és kerékpárút építése
Extrém sportpark
Gyerek fejlesztőfoglalkozás

A beérkezett válaszok megmutatták, hogy valóban, a 6–10 éves korosztályú gyerekek mozgáspedagógiai
fejlesztésére kiemelten nagy igénye mutatkozik a szülők részéről. 2021 márciusában három szakemberrel
elindítottuk a Dorogi Mozgásfejlesztő Központot, ahol egyéni, illetve csoportos órákat tartanak a Dorogi
Sportcsarnok egyik speciálisan kialakított termében. Célunk pedig az, hogy a gyermekek vidám légkörben,
szakmailag színvonalas foglalkozások alatt fejlődhessenek.

Dorogi Teniszcentrum
Teljes koncepcióváltás történt a dorogi teniszéletben, egyaránt a napi működésben és az oktatásban.
Pályázatot írtunk ki tenisziskola beindítására, amelyre érkeztek is be anyagok. Sikeresen elbíráltuk és
lezártuk a beérkező pályázatokat, 2020. szeptemberétől új tenisziskola indult Dorogon, Flórián Márk
vezetésével. Ennek a célcsoportja elsődlegesen a gyerekek, az utánpótlás korosztály, másrészt pedig az
egyéni sportolóknak, akik szabadidős jelleggel szeretnének teniszezni. A Dorogi Egyetértés
Sportegyesületnél újraindult a felnőtt OB III. csapatnak a versenysorozata, ami már félprofi dolognak
tekinthető, természetesen ezt is támogatjuk.
Az edzéseket tekintve, 35 fő kezdő és haladó gyerek jár Flórián Márkhoz, öröm számunkra, hogy az ősz
folyamán, a leállás alatt sem történt lemorzsolódás. Közel 30 fő felnőtt jár rendszeresen oktatásra és
szabadidős jelleggel sportolni.

Szerválj nálunk – Nyílt nap
Augusztus 15-én, nyílt nap és a Dorogi Teniszcentrum megnyitó keretein belül, megköszöntük Slavóczki
Ferenc munkáját, valamint bemutattuk az új dorogi tenisziskolát. Flórián Márk tenisz edző ismertette a
terveket, fő attrakcióként pedig a résztvevők, Kellner Ádám TOP 100-as, magyar bajnok teniszező páros
bemutató mérkőzését láthatták.

A korábbi években ilyen nagyszabású felújítási munkálatokra nem került sor, a leállást követően a
karbantartási munkálatok során megvalósult:
•
•
•
•
•
•
•

a pályák tisztítása,
a felső salakréteg 3-5 cm mélységben történő (gépi) fellazítása
friss salak leterítése, elsimítása, kiegyenlítése,
a felület háromszori gépi hengerelése
a pályák kimérése, vonalazása (műanyag vonalak)
új hálók a pálya egész területén
elektronikus beléptetőrendszer létrehozása

Mindhárom versenypályán kicseréltük a salakrétegeket, melyek az időjárás hatására az évek alatt
elhasználódtak. Mindemellett újdonság, hogy a korábbi festett pályacsíkokat beépíthető műanyagra
modulokra cseréltük, így nem kell mindig újból felfesteni az elkopott vonalakat.

Kommunikáció
A mai kor igényeinek megfelelően teljesen átalakítottuk a kommunikációs felületeinket. Folyamatos
médiakampányt folytattunk a Teniszcentrum népszerűsítésére, most már közel százas nagyságrendű
közösségünk van egy hírlevélbázison keresztül, amelyet tovább bővítünk. Új oldalak jöttek létre, amiken
keresztül folyamatos információkat biztosítunk az érdeklődőknek – gondolok itt a Dorogi Teniszcentrum
weboldalára és Facebook oldalára. Lehetőség van online pályafoglalásra, ami szintén a mai kor
követelményeinek felel meg.

MELLÉKLET
Kiíró

Dorogi Szénmedence
Sportjáért Közalapítvány

BMSK Zrt.

Pályázat tárgya

Elnyert pályázati
összeg

Buzánszky Jenő Labdarúgó Stadion
fenntartása és üzemeltetése

5 200 000 Ft

A MOB által kiemelt 16 sportág
szakszövetségei 2013-2020 közötti
sportágfejlesztési koncepciói
megvalósításának a 2018. évi támogatása„Nipl Stefánia Uszoda - sporteszköz
beszerzés, új startkövek beépítése”
(megvalósítás 2020-ban)

4 200 000 Ft

A BMSK Zrt. által kiírt „16 kiemelt sportág sportlétesítmény- fejlesztésének támogatása” pályázaton
intézményünk 4 200 000.- Ft támogatásban részesület még a 2019-es évben. A támogatási szerződés
megkötésének elhúzódása miatt a projektmegvalósítás időszaka 2020. évre esett.
A pályázati forrásból 6 db új, versenyrajtkövet vásároltunk a Nipl Stefánia Uszodába, valamint
sporteszközök kerültek beszerzésre, melyek az úszók és vízilabdázók szakmai munkáját hívatottak
elősegíteni. A projekt zárása 2021. évben történik meg.

TAO támogatások a 2020-as évi ciklusban
A 2019/2020 támogatási időszakban az egyesületek közel 137 millió Ft TAO támogatás begyűjtésére
kaptak lehetőséget. A támogatási összeg begyűjtésében együttműködő partnerei voltunk a látványcsapatsport egyesületeknek. Közös sikerként könyvelhetjük el, hogy a teljes összeg csaknem 100 %
támogatási fedezete lehívásra került!

Egyesületi TAO támogatások 2019/2020 támogatási időszakban

Dorogi ESE
Dorogi FC
Dorogi Futball Kft.
Új- Hullám SE

56 237 519 Ft
57 781 779 Ft
15 954 395 Ft
6 869 002 Ft

mindösszesen

136 842 695 Ft

A 2020/2021-es támogatási időszakban mintegy 158 millió Ft látványcsapatsport támogatás
megszerzésére jogosultak a helyi egyesületek. Ezek összegyűjtése folyamatban van.

Egyesületi TAO támogatások 2020/2021 támogatási időszakban
Dorogi ESE
Dorogi FC
Dorogi Futball Kft.
Új- Hullám SE

66 915 924 Ft
59 023 651 Ft
27 536 057 Ft
5 099 998 Ft

mindösszesen

Az egyesületekkel, helyi sportszervezetekkel
működésüket, rendezvényeiket.

158 575 640 Ft

folyamatos

kapcsolatot

ápoltunk,

támogattuk

Korábbi évekhez hasonlóan Dorog Város térítésmentesen biztosítja az edzés lehetőségét a dorogi
kluboknak. Ugyanakkor fontos, hogy a klubok is segítsék a létesítmények működési finanszírozását.
Minden klub közreműködik a létesítmény fenntartásában, sportrendezvényeiket a kiemelt események
kivételével kizárólag térítés alapon működne.

