
A 2009- ig tartó előző elnökség alatt a Szövetkezetek SE Hajdúdorog csapata megyei bajnokság 
I. osztályában szerepelt. A felnőtt és az ifjúsági csapat összetétele ebben az időszakban főleg a 
nem helyi labdarúgókból állt. A mellőzöttség miatt a helyi játékosok többsége eligazolt illetve 
abbahagyta a focit. Ez is eredményezte azt, hogy kiesett a csapat a megye II. osztályba. A fenti 
okok, valamint a társadalomban végbemenő változások miatt a labdarúgás népszerűsége 
településünkön is jelentős mértékben csökkent. Ezt a folyamatot az elnökségünk alatt 
megfordítottuk. Hazaigazoltak és visszajöttek focizni a hajdúdorogi fiatalok a mérkőzésekre 
kilátogatók száma nőtt. Az ifjúsági csapat két éve 20-23 fős kerettel dolgozik lelkesen, és 
folyamatosan építjük be a játékosokat a felnőttek közé.
Az egyesület 1993-től működtetett gyerek csapatot a serdülő mellett. A kezdetektől résztvevője 
volt az MLSZ által a 7-11 korú gyereknek indított utánpótlás programjának.
A sportszervezetünkből több játékos eljutott az NB I-es és II-es bajnokságig, korosztályos megyei 
válogatottságig.
A 2010/11-es bajnoki évben megyei másod osztályú felnőtt, ifjúsági bajnokságokban indítottunk 
csapatokat. Sajnos 2009-ig a volt elnökség megszüntetett minden csapatot 7-16 éves kor között. 
Annak ellenére, hogy két éve önkéntes munkában dolgozik minden tagunk, pénzügyi okok miatt 
több csapatot nem tudtunk indítani. De, két éve térítésmentesen tartunk edzéseket 7-11 éves 
gyerekeknek az önkormányzati iskolával kötött együttműködési megállapodás alapján és visszük 
őket tornára ill. rendezünk is nekik. Most őket és az egyházi intézmény diákjait leigazoljuk és a 
Bozsik programban indítjuk a korosztályokat.
A feladat ellátásához rendelkezésre állt egy füves nagypálya melyet az önkormányzat 
kölcsönbeadási megállapodás alapján bocsájtott a részünkre, amit mi tartottunk fent. A téli 
időszakban az önkormányzati iskola a gyerekeknek és az ifjúsági csapatnak csak kevés 
alkalommal tud helyet biztosítani a telítettsége miatt. A felnőtteknek a sportcsarnokot az egyházi 
tulajdonú iskola költségtérítés ellenében tudja biztosítani.

A Szövetkezetek SE Hajdúdorog alábbi célok megvalósítását tervezi:

1. Hajdúdorog és vonzáskörzetében biztosítani a labdarúgás népszerűségének visszaállítását 
úgy a játékosok, mint a nézők és a lakosság körében.

2. Sportegyesületünk tömegbázisának megteremtése, a lányok bevonása az MLSZ 
programjaiba. Szoros együttműködési és munkakapcsolat kialakítása a helyi alapfokú 
oktatási intézményekkel.

3. Az utánpótlás területén az MLSZ Bozsik programjában újra bekapcsolódni együttműködve 
a helyi közoktatási intézményekkel.

4. A sportolók részére biztosítani a felkészüléshez a megfelelő létesítményeket, a meglévőket 
az utánpótlás csapatok érdekében bővíteni két füves és egy műfüves pályával, amely 
minden csapatunknak a téli felkészülésben szükséges. A város lakosságának, 
rendezvényeink helyszínéül is szolgálna.

5. A csapattal foglalkozó edzők továbbképzésének biztosítása, a magasabb végzettség 
megszerzésének elősegítése.

6. A sportszervezetben sportolók sportegészségügyi ellátásának biztosítása.
7. Biztosítani a sportszervezet átlátható működését, honlap készítés a kommunikáció 

biztosítása érdekében a szurkolók és a játékosok felé. Megteremteni az elektronikus 
ügyintézés feltételeit.

A célok elérése érdekében az elkövetkezendő 2011/12-es bajnoki évben az alábbi feladatok 
elvégzését tervezzük, és ehhez költségcsoportonként az alábbiakra kérünk támogatást.

2. Tárgyi eszköz beruházásának ráfordításai

• A felnőtt csapat részére egyéni és csapatfelszerelés biztosítása



• A sportszervezet önálló és akadálymentes honlapjának elkészítése, üzemeltetése, a 
megfelelő IT eszközök és szoftverek biztosítása az adatbázis kezelés, elektronikus 
ügyintézés, kommunikáció és kapcsolattartás érdekében.

3. Utánpótlás-nevelés ráfordításai

• Utánpótláskorú gyerekek igazolásával, sportorvosi vizsgálatával járó költségek
• Megfelelő végzettséggel rendelkező edzők alkalmazása
• A mérkőzésekre, edzésekre az egyéni valamint csapatfelszerelés biztosítása
• Az edzések megtartásához szükséges segédeszközök biztosítása
• Az utaztatás biztosítása a rendezvényeken való részvételhez (mérkőzésekre, 

tornákra, edzőtáborba, edzésre)
• A felkészülésre, mérkőzésre, edzőtáborra pálya, illetve sportlétesítmény biztosítása
• Edzőtáborok szállásának, étkeztetésének biztosítása
• Utánpótlástornák szervezése, lebonyolítása. Helyszín és a közreműködők 

biztosítása
• Az edzők szakmai továbbképzésének biztosítása
• Edzőképzésre történő beiskolázás
• Az utánpótlás-nevelés fejlesztésére irányuló sportfejlesztési program 

megvalósításában közreműködő egyéb sportszakemberek személyi jellegű 
ráfordításának költsége

4. Képzés

Az edzők szakmai továbbképzésének biztosítása

5. Közreműködői díjak


