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A 2021-es évet, a korábbi évhez hasonlóan, a COVID vírus elleni védekezés, és a
korlátozó intézkedések sorozata határozta meg. A tervezési időszakot (január-
március) teljesen felülírta a létesítmények lezárása, a 2021-es évi
rendezvénytervezés ad hoc jellegűvé vált. A Covid időszak erősen rányomta
bélyegét a sportközösségek működésére, minden szervezet alapműködésen
maradt, és tartalékolta erőforrásait a következő időszakra. A nyári időszak ismét
viszonylag gyors visszarendeződést eredményezett, amely többek között az
uszodai látogató- és bevételi számain is mutatkozik. A tömeges rendezvények
érdeklődés hiánya miatt elmaradtak, azonban a kisebb sporttalálkozók újra
beindultak, elsősorban az egyesületek szervezésében.
 
Mind a versenysport, mind a szabadidősport szervezetek jelentős veszteséget
szenvedtek el, anyagi és közösségi értelemben egyaránt. További jelentős
tendencia, hogy a sportegyesületek állami finanszírozásait csökkentették, és
elsősorban a labdás sportágak esetében jelentős költségcsökkentésre és
újratervezésre volt szükség. A csökkenő állami támogatásra a jövőben is
számítani szükséges, és új működési struktúrát lesz szükséges kialakítani a
további fejlődés érdekében.
  
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 kiemelt szakmai céljainkon kívül, kiemelt
figyelmet fordítottunk arra, hogy a lezárások idejében, munkatársainkkal
általános karbantartási, festési feladatokat végezzünk el, hogy létesítményeink
állagát megőrizzük.

Az újranyitást követően újabb médiakampánnyal, kisebb rendezvényekkel
segítettük a sportközösségek újraindulását, és célként tűztük ki, hogy
tevékenységünkkel megőrizzük "Dorog - sportváros" hírnevét. 

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 



“Dorogi AC – egy régi név ami most újra él” célunk volt, a hatékonyságnövelés és
a fejlődés érdekében, hogy létrejöjjön egy nagy, több szakosztályt felölelő klub.
Szervezett módon Dorogon, 1914-ben alakult meg a Dorogi Atlétikai Club, ennek
a hagyománynak az újragondolásán dolgoztunk a 2021-es évben. A Dorogi
Egyetértés Sportegyesület meglévő, kézilabda, teke, tenisz és természetjárás
mellé, becsatlakozott a Dorogi Nehézatlétikai Club szakosztályai és új
sportágként a darts is. A Dorogi Atlétikai Club, az egyesült szakosztályokkal, több
mint 500 sportolóval folytatja a munkát.

AZ ÚJJÁALAKULÓ EGYESÜLET: 
DOROGI ATLÉTIKAI CLUB

ELNÖKSÉG, GENERÁCIÓVÁLTÁS: 

Nagy hagyománya van városunkban a sportnak, amihez a szakemberek hosszú
évek munkájával járultak hozzá. Az elnökség átalakult, létrejött egy új szervezeti
felépítés. Vig Attila elnök mellett, Varga Gábor alelnök, továbbá az elnökségi
tagok - Pinczés Tímea, Gálicz Gábor, Flórián Márk - segítik az egyesület
munkáját. A biztos alapok és a hatékony munkát segíti Korpási Bálint
sportmenedzser és Péntek Anett pénzügyi vezető. 

ÚJ SPORTÁG DOROGON - DARTS

Évek óta szerveződik egy fiatal közösség, akik most az újjáalakult egyesületben
szervezett módon tudják képviseli a darts sportágat városunkban. Edzéseik
jelenleg heti kétszer vannak, a Dorogi Atlétikai Club és a Dorogi József Attila
Művelődési Ház közös együttműködéssel, helyet biztosított a régi nyomda
termében.

birkózás – 80 fő
kézilabda – 167 fő
karate – 58 fő
kempo – 31 fő
kick-box – 43 fő
tenisz – 31 fő
teke – 53 fő
természetjárás – 47 fő
darts – 17 fő
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9.

 JELENLEGI SZAKOSZTÁLYOK:



A lezárások után, újranyitási kampány keretében - "Válassz sportot Dorogon!"-,
összegyűjtöttük és közzétettük a dorogi sportolási lehetőségeket, kifejezetten
gyermekek számára, korosztályra lebontva az edzések időpontját, helyszínét,
illetve, hogy milyen óvintézkedések mellett zajlanak a foglalkozások.

ÚJRANYITÁS - KIEMELT  MÉDIAKAMPÁNY 

DOROGI MOZGÁSFEJLESZTŐ KÖZPONT 

A 2021-es év covid utáni időszakában, nagy kihívás volt egy új szolgáltatás
bevezetése. Három szakemberrel indult el az MFKlub, ahol főként csoportos órák
valósultak meg, a Dorogi Sportcsarnok egyik speciálisan kialakított termében. A
stabil működés után és a beérkező igényeknek eleget téve, bővítettük
szolgáltatási körünket, egyéni és kiscsoportos, új szenzoros fejlesztő (óvódai,
kisiskolás korosztály) és tanulásfejlesztő (iskolai korosztály) foglalkozásokkal. 

A gyermekjóga foglalkozást úgy kell elképzelni, mint egy nagy játszóteret, ahol
egy mesekeretre vannak felfűzve a mozgásos elemek. A komplex szenzoros
mozgásfejlesztő program az iskolaérettség elérésén túl, a kisiskolások agyi- és
idegrendszer fejlődését alapozza meg, mely szükséges a lelki egyensúlyukhoz és
az írás-olvasás-számolás-szövegértés elsajátításához egyaránt. A Vitamintorna
nem csupán óvodai torna, hanem egy teljesen új prevenciós szemléletű
egészségmegőrző, képességfejlesztő élet- és mozgásprogram. A tanulásfejlesztő
torna kerretén belül, a kis-és nagymozgások játékos fejlesztése nagyon jó
hatással van a tanuláshoz szükséges képességek – kompetenciák fejlődésére.



RENDEZVÉNYEK

Már ötödik éve Sarpi-Dorog Futófesztivál névre keresztelt rendezvényen,
megújult versenyszámokkal, új távokkal és új helyszínen az egész családnak kínált
változatos sportolási lehetőséget. Az óvodások kezdték meg a péntek délutáni
versenynapot, akik a Dorogi Zöld Kör futópályáján 300 méteren mérték össze
ügyességüket. Őket az 1-2. osztályosok követték 800 méterrel, majd a
nagyobbaké volt a főszerep. Harmadik osztálytól a gimnázium negyedik
osztályáig ugyanis már hosszabb távon, 1500 méteren indulhattak a gyerekek.
Minden résztvevő – a teljesítés öröme mellett – egyedi tervezésű pólót, üdítőt,
müzliszeletet és oklevelet kapott.

I. SARPI - DOROG SPORTÁGVÁLASZTÓ

A dorogi egyesületekkel közösen a Futófesztivál délelőttjére terveztük, az első
nagy Sportágválasztót, ahol több mint 16 sportágat próbálhattak ki a gyermekek
egy helyszínen. Sajnos a kedvezőtlen időjárás miatt törölnünk kellett a
programot.

SARPI-DOROG FUTÓFESZTIVÁL 

Küzdősportok

Labdás sportok

Szabadidősportok

Zenés – táncos mozgásformák 

 Sport állomások:

1.

2.

3.

4.



A küzdősport állomáson felállított ringben és birkózó szőnyegen próbálhatják ki a
gyerekek a különböző technikákat, fogásokat. A labdás sportállomáson mobil,
műfüves pályán kóstolhatnak bele a labdarúgás, kézilabda és tenisz rejtelmeibe. A
szabadidősport és zenés – táncos állomásokon, izgalmas, játékos, ügyességi
feladatokon keresztül próbálhatnak ki számos sportágat. 

TERVEZETT OLIMPIAI ÉLMÉNYBESZÁMOLÓK:

Az olimpia évében igazán különleges élménnyel készülünk a gyerekeknek.
Terveink szerint, olimpiai érmes sportolókkal találkozhatnak majd, akikkel
felidézzük a legszebb pillanatokat, meghallgatjuk a sportolók beszámolóját a
tokiói olimpiáról. 

kiosztottunk több mint 500 pólót

a teljes rendezvényen közel 100 érmet osztottunk ki 

a célban több mint 500 üdítő és müzliszelet fogyott el

és mindezt több mint 50 közreműködővel és segítővel tettük, nagy örömmel!

A rendezvény számokban: 

Tavaly először, a családokat váltófutásra invitáltuk, ahol célunk a közös
élményszerzés, a távok teljesítése volt, ezért eredményhirdetést nem tartottunk.
Minden résztvevő család egyedi tervezésű érmet, pólót és családi fotócsomagot
kapott.

A TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00581 azonosítószámú és “Tekepálya – Az új
közösségi tér” című projekt keretén belül, a felsősök az újonnan felavatott
tekepályát próbálhatták ki. A négy iskolából több mint 160 gyermek gurított a
Dorogi ESE tekeszakosztályának közreműködésével.



Rendezvény Funkció Dátum Helyszín bevont
partnerek létszám

X. Fekete Gyémánt
Kupa, Sportolói
Díjátadó Gála

társ
szervező

2021. május
29.

Dorogi
Sportcsarno

k

Dorogi NC,
Magyar Birkózó

Szövetség
300

Fürdők Éjszakája szervező 2021. július
30.

Nipl Stefánia
Uszoda  300

Sarpi-Dorog
Futófesztivál és
Sportágválasztó

szervező
2021.

szeptember
17.

Otthon tér

Dorogi Futókör,
Dorogi

Kerékpáros
Egyesület

500

Május 29-én a Dorogi Sportcsarnok adott otthont, a X. Fekete Gyémánt Kupa
junior kötöttfogású nemzetközi birkózó versenynek. A 2020-as Év Edzője és Év
Sportolója elismerések is kiosztásra kerültek.
A nemzetközi tornán 109 birkózó lépett szőnyegre, a magyar klub csapatok
mellett 7 ország képviselte magát.

2021. ÉVI RENDEZVÉNYEK

 X. FEKETE GYÉMÁNT KUPA



2021 márciusában kezdődött a pálya felújítása oly módon, hogy megfeleljen az
MLSZ azon előírásainak, amelyek a magyar labdarúgó-bajnokság
másodosztályában való maradás feltételeinek teljesítéséhez szükségesek.

A projekt műszaki tartalma: Pályafűtés, világítás, öntözőrendszer-kiépítés, a
vízelvezetés megoldása, az irányítási pont és a labdafogó-háló kialakítása, 20 m2-
es led kijelző kihelyezése, továbbá két új vizesblokk építése szerepel a tervekben,
amelyeknek kivitelezése tavasszal kezdődhet el. A centerpálya mellett a területen
két új műfüves edzőpálya is elkészül a következő hónapokban. A fejlesztés állami
és önkormányzati támogatásból valósult meg. Sportintézményünk munkatársai
közreműködtek  a beruházás során, és segítették a megvalósítását. 

BUZÁNSZKY JENŐ LABDARÚGÓ STADION FELÚJÍTÁSA



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.

A nyitott időszakban a biztonságos fürdőzés érdekében a következő
óvintézkedéseket vezettük be: 

 2019. 2020. 2021.

január 2 800 530 2 842 900 -

február 2 523 510 2 352 600 -

március 2 477 190 1 048 300 -

április 2 205 520 0 -

május 1 737 370 755 600 634 000

június 5 869 000 2 693 050 4 633 800

július 4 615 260 4 466 701 4 848 100

augusztus 4 272 255 4 415 700 3 00 4450

szeptember 2 272 730 1 143 300 1 333 600

október 2 928 420 1 612 900 2 358 050

november 2 254 470 2 952 490 6 651 958

december 8 605 070 726 510 1 709 100

    

 42 561 325 25 010 051 25 173 058

A Nipl Stefánia Uszoda a 2021-es évben a pandémiás időszakban, sajnos többször
huzamosabb időre bezárta kapuit. Az újranyitás nyári időszakában (május –
augusztus között) sikerült a korábbi évekhez hasonlóan, arányaiban magas
bevételt produkálni. 

NIPL STEFÁNIA USZODA

BRUTTÓ EGYÉNI JEGYÁRBEVÉTELEK



Gula Gabriella – PPC online marketing képzés 
uszodai munkatársak – uszodagépész és úszómester tanfolyamok

Képzések: 

Kiíró Pályázat tárgya Elnyert pályázati összeg

Dorogi Égetőmű
Környezetfejlesztő Alapítvány

VI. SARPI Dorog Futófesztivál
megrendezésére 3 500 000 Ft

"Ön választ, mi segítünk" eszközbeszerzés 250 000 Ft

A sportlétesítmények általános karbantartását önállóan végeztük a 2021-es évben
is, minden  létesítmény biztonságos, folyamatosan ellenőrzött körülmények
között működik. Üzemeltetési hibából származó baleset nem történt.
A vírusveszély- és korlátozó intézkedések ideje alatt az Önkormányzat segítő
hozzáállásával sikerült minden munkatársunkat megtartanunk. 

Intézményünk az újjáalakuló Dorogi Atlétikai Club munkacsoportjával bővült.
Szervezetünk látja el az egyesület operatív koordinációját, szorosan
együttműködve az egyesület elnökségével és közgyűlésével. Az új szervezeti
felépítés biztosítja az egyesület számára a fejlődés lehetőségét és az átlátható
működést.

 SZERVEZETI MŰKÖDÉS

MELLÉKLET

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 vezetője felel.

A szakmai csoport felelős vezetője az Intézményvezető, ahol jelenleg is pénzügyi-
pályázati, kommunikációs és marketing, és rendezvényszervezési feladatellátás
történik.

A TESCO által kiírt "Ön választ, mi segítünk " 8. fordulójában indult a Dorogi
Szénmedence Sportjáért Közalapítvány ,melyen eszközbeszerzésre 250 000.- Ft-ot
nyert az alapítvány. Ebből összecsukható rollereket és bukósisakokat vásároltunk. 



Dorogi AC - kézilabda 54 803 750 Ft

Dorogi FC 53 598 175 Ft

Dorogi Futball Kft. 24 626 724 Ft

Új- Hullám SE 18 009 440 Ft

  

mindösszesen 151 038 089 Ft

A 2020/2021 támogatási időszakban az egyesületek közel 152 millió Ft TAO
támogatás begyűjtésére kaptak lehetőséget. A támogatási összeg begyűjtésében
együttműködő partnerei voltunk a látvány- csapatsport egyesületeknek. Az
egyesületek számára rendelkezésre álló TAO keretek feltöltése, egyre komolyabb
kihívás elé állítja a városi sportközösséget. Az elérhető forráskeretek feltöltése
egyre nehezebb, a csökkenő vállalati és céges partnerszám miatt. Kiemelt
segítséget jelenthet városi sportegyesületek számára új forprofit cégek
felkutatása.

TAO TÁMOGATÁSOK A 2021-ES ÉVI CIKLUSBAN

EGYESÜLETI TAO TÁMOGATÁSOK 2020/2021 TÁMOGATÁSI
IDŐSZAKBAN

Az   egyesületekkel,   helyi   sportszervezetekkel   folyamatos kapcsolatot    
 ápoltunk, támogattuk működésüket, rendezvényeiket.

Korábbi évekhez hasonlóan Dorog Város Képviselőtestülete 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 bonyolíthatják le.


