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Az ebben a dokumentumban megfogalmazott sportfejlesztési terv alapjául
szolgáló programot eredetileg két szervezet készítette és vallotta közösen
magáénak 2011-ben:

 Pápai Egyesített Labdarúgó Club

 Új Lombard Sport Kft.

A közös sportfejlesztési program elkészítését az indokolta, hogy a szervezetek
munkamegosztásban, de egyazon célért dolgoztak, ugyanazt az utánpótlás-
nevelési, versenyeztetési és klubműködtetési feladatrendszert ellátva, amit más 
esetben egyetlen sportszervezet.

2015-től kezdve a Pápai Egyesített Labdarúgó Club programját a Pápai Perutz 
Futball Clubbal közösen valósítja meg. Miután a 2014-15-ös idényben kizárták
az NBI-ből a Lombard Pápa Termál FC-t, és a labdarúgóklub is megszűnt, a 
lelkes pápai futballkedvelők új sportszervezetet hoztak létre, ami a Lombard 
Baráti Körből alakult át, új neve pedig Pápai Perutz Futball Clubra módosult.
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I. A Sportfejlesztési program rövid bemutatása

A sportszervezet (pályázó) adatai

 Pápai Egyesített Labdarúgó Club

 Pápai Perutz Futball Club

A sportszervezet fejlesztési tervét megalapozó sportfejlesztési program

 Pápai Egyesített Labdarúgó Club és Új Lombard Sport Kft. Sportfejlesztési stratégia

2011/2012–2015/2016 Pályázat (továbbiakban: Program).

 A sportszervezet fejlesztési tervét megalapozó jogszabályok és dokumentumok

listáját a Program rögzíti.

 A továbbiakban a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.

törvényre, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás

kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, 

valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. Kormányrendeletre TAO-

jogszabályokként, a támogatás rendszerére, a támogatásra összefoglalóan TAO

programként, TAO támogatásként vagy egyszerűen TAO-ként fogunk hivatkozni. 

A sportszervezetek jelen közös programját megalapozó megvalósult programok:

 Pápai Egyesített Labdarúgó Club és Új Lombard Sport Kft. Sportfejlesztési stratégia

2011/2012–2015/2016 Pályázat „Múlt a jövőért” Megvalósítási terv 2012/2013 

 Pápai Egyesített Labdarúgó Club és Új Lombard Sport Kft. Sportfejlesztési stratégia

2011/2012–2015/2016 Pályázat „Múlt a jövőért” Megvalósítási terv 2013/2014 

 Pápai Egyesített Labdarúgó Club és Új Lombard Sport Kft. Sportfejlesztési stratégia

2011/2012–2015/2016 Pályázat „Múlt a jövőért” Megvalósítási terv 2014/2015 

 Pápai Egyesített Labdarúgó Club és Új Lombard Sport Kft. Sportfejlesztési stratégia

2011/2012–2015/2016 Pályázat „Múlt a jövőért” Megvalósítási terv 2015/2016 

Általános bemutatás (Program összefoglaló, aktualizált változat)

 1995 tavaszán a Pápai SE labdarúgó-szakosztályából kiválva alakult meg a Pápai

Egyesített Labdarúgó Club (PELC). A PELC felnőtt csapata az NBII-es szintig jutott, 

majd szerepét átvette a 2003/2004-es bajnokság előtt Pápára költöző Lombard FC. A 

Lombard a városban hivatásos futballcsapatként működött a továbbiakban, amelynek 

közvetlen utánpótlását a PELC nevelte a két sportszervezet és az önkormányzat

között létrejött megállapodások alapján. A két sportszervezet összhangban, közös

erővel dolgozott együtt, az MLSZ klublicensz elvárásainak közösen megfelelve, az 

előírt utánpótlás rendszert és a profi csapatot működtetve. A Lombard FC 

megszűnésével, a 2015/16 szezontól kezdve hivatásos labdarúgás nincs a városban.  

 A PELC a tömegbázis folyamatos növelésével napjainkban 13 fiú és 2 leány

korosztállyal foglalkozik, közülük 8 MLSZ versenykorosztályként, a többi előkészítő 
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korosztályként többféle versenyrendszerben, kiemelten a Bozsik-programban

versenyez. Az általános iskola első osztályos, illetve az óvodai nagycsoportos 

korosztálytól kezdve, vagyis a 6 évesektől a 19 éves korig minden évfolyamban jelen 

vannak a PELC csapatai az MLSZ versenyrendszerében. A 2015/16-os bajnoki

szezonban a fiú csapatok az országos másodosztályban, U14, U15, U17 és U17B

(U16), U19 és U19B (U18) a leány csapatok az U15 félpályás és az U17 nagypályás

országos bajnokságban.

 A PELC Pápa és vonzáskörzetének összes(!) oktatási intézményével kapcsolatban áll,

de ki kell emelni az általános iskolák közül az Erkel Ferenc, a Weöres Sándor és a

Munkácsy Mihály Általános Iskolát, a középfokú intézmények közül a Pápai

Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskolát. Ezekben az oktatási 

intézményekben helyileg is jelen van az egyesület. A PELC számára kiemelten

fontosak a pápai óvodák is, melyekben három éve indultak be nagy sikerrel a

legkisebbek labdás foglalkozásai.

 A képzési rendszert minden óvodára sikerült kiterjeszteni, Pápán 8 óvodában a

helyszínen van jelen a club, a többi óvodából ezekre a helyszínekre járnak a gyerekek.

Bármely képzési formánkról legyen is szó, az egyesületünk a legmesszebbmenőkig 

törekszik a magas szintű szakmaiságra. Edzőinknek a megfelelő licenszek 

megszerzéséhez igyekszünk segítséget nyújtani, de sok belső képzést is tartunk, így is 

segítve az edzőket a minél teljesebb felkészültség megszerzésében.  

 A létesítmény helyzet kielégítő, egy nagyméretű és egy kisméretű műfüves, három 

füves pálya és egy nagyméretű füves edzőterület áll az utánpótlás rendelkezésére. Az 

élőfüves játékterek és az edzőterület talaja folyamatos javításra szorul, mely 

javításokat TAO pályázataink segítségével sikerül megoldanunk. Műfüves pályáink 

felületcseréje feltétlenül szükséges, lassan balesetveszélyessé válnak. A Perutz

Stadionon kívül 2 további telephelyen is edzenek az utánpótlás csapataink. Téli

időszakban a kisebb korosztályok számára a terembérlet oldja meg az 

edzéslehetőséget, mivel saját csarnoka, terme nincs az egyesületnek. 

 Az újjáéledő pápai labdarúgás a Pápai Perutz FC keretei között indult el, ami a megyei 

bajnokság első osztályában kezdte meg a bajnokságot. A PELC volt U21-es gárdájának 

tagjaira, a PELC fiatal edzőire és a város, valamint vonzáskörzetének lelkes és 

érzelmileg elkötelezett játékosaira alapozva reményeink szerint a lehető 

leghamarabb stabil keret alakul ki. A csapat gyorsan formálódva, egyre több saját

nevelésű (PELC) játékost foglalkoztatva két bajnoki szezon alatt feljut az NBIII-as 

bajnoki osztályba.

 Az utánpótlás-nevelés rendszerünkön belül 5-10 éves kora között minden fiút és

leányt elérünk a régióban. Az érdeklődőket bekapcsoljuk képzésünkbe, 

megismertetjük és megszerettetjük velük a labdarúgást, a legjobbakat pedig
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megnyerjük képzési rendszerünk számára és megkülönböztetett figyelmet szánva

rájuk elérjük, hogy a későbbiekben se hagyják el az egyesületet. Az utánpótlás 

rendszerünkből évente legalább 5 fő bekerül a felnőtt csapatba. 

 Edzőink mindegyike a következő évben UEFA „A” vagy legalább „B” licensszel fog 

rendelkezni és folyamatosan képzi tovább önmagát, melyet az egyesület minden

eszközzel támogat.



6

II. A TAO program 2015/2016. évi sportszakmai értékelése

Általános értékelés

 A felnőtt labdarúgás nagyon nehéz helyzetből indult 2015 nyarán, teljesen újjá kellett 

szervezni. Sajnos a legrosszabb időben, a legrosszabb módon történt a hivatásos 

futballvállalat katasztrófája. Ha nem szűnik meg tavaly nyáron a sportszervezet, akkor 

jogfolytonossággal legalább másodosztályú labdarúgó csapat lehetne most Pápán, de

az NBI-es tagság kiharcolása sem tűnt egy éve ilyenkor lehetetlennek. A hivatásos 

futball felszámolásának komoly következményei vannak. Félő, hogy hátrasorolódunk 

a stadionrekonstrukciós programban, de az utánpótlás-nevelésünk is nagyon

megsínyli a váltást, mivel a képzési rendszer elvesztette a felnőtt NBI-es tagság 

nyújtotta vonzerejét.

 A pápai labdarúgást súlyosan érintik a környezetben végbemenő kedvezőtlen 

változások is, elsősorban a Pápai Húsüzem súlyos gazdasági nehézsége. A vállalat 

számára nyújtott folyamatos állami segítség elvonja a forrásokat más városi

fejlesztésektől, így a labdarúgástól is. Jószerivel csak a TAO-támogatások önrészét 

tudja biztosítani a város, azt is mértékkel, korlátokkal. A pénzen kívüli támogatás és

az általános jóindulat azonban megmaradt a városban a csapat, különösen az

utánpótlás-nevelés körül, ennek is köszönhető, hogy sikerült feltölteni a TAO 

kereteket. Az összegek fele-, kétharmada származik helyi vállalkozások befizetéséből. 

 Szintén hátrányosan érinti a pápai futballt, hogy miközben radikálisan csökkent a

felnőtt labdarúgás minősége, megerősödtek a megyei versenytársak. Veszprémben 

széles bázisú, minőségi munkát végző utánpótlás-nevelési rendszert építettek ki. 

Felnőtt csapatuk meggyőző fölénnyel vezeti a megyei bajnokságot. A veszprémi 

futball megerősödése komoly elszívó hatással lehet a pápai labdarúgásra, utánpótlás-

nevelésre. Ezt az elszívó hatást erősíti a megyei tehetségközpont Veszprémbe 

helyezése, ahova kéthetente járnak a megyei válogatottak edzésére a tehetséges

U14-U15-ös pápai futballisták, félő, hogy idővel oda is igazolnak.    

 Mivel a Pápai Perutz FC vállalata, hogy az Új Lombard nevéhez kötött, de ténylegesen

a PELC által gondozott korosztályos csapatokat tovább működteti, megyei első 

osztályban indulhatott a felnőtt csapat. Nem csoda, hogy a változás körülményei 

között nem úgy sikerült az őszi idény, ahogy szerettük volna.  A csapat gerincét a PELC 

volt U21-es játékosai adták, akiknek hiányzott még a felnőtt rutin. Annyira 

mélyponton voltunk, hogy visszavonult futballisták között kellett toboroznunk, hogy

játszanak újra, játszanak nálunk. Idén tavaszra sikerült megerősíteni a csapatot, így 27 

forduló után 3. helyen áll a csapat, nem elérhetetlen távolságban a második helytől. 

Fontos lenne a feljutás, az NBIII-as, de még inkább az NBII-es tagság, mert félő, hogy 

ennek hiányában kikerülünk a stadionrekonstrukciós programból, vagy csak nagyon

minimális munkák kerülnek megvalósításra. Azt tudjuk, hogy az NBII-es tagsághoz
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városon kívüli befektetőre van szükség, a városban és vonzáskörzetében jelenleg 

nincs meg az a tőkeerő, ami képes lenne egy másodosztályú hivatásos 

futballvállalatot működetni.  

 A szezonban a megyei rangadón 800-1000 ember volt kíváncsi a mérkőzésre, ami jelzi 

az érdeklődést a csapat iránt. A városi futballszimpatizánsok értékelik, hogy a 

jelenlegi felnőtt csapatban kizárólag pápai és javarészt PELC kötődésű fiatalok 

játszanak, igazán magukénak érezhetik a csapatot. Ezzel együtt, a nem kiemelt

mérkőzések látogatottsága beleilleszkedik a magyar futball iránti általános 

érdeklődés tendenciáiba.   

Részletesebb szakmai értékelés

Létszámgondok

 Az utánpótlás-nevelésünket közvetlenül és érzékenyen érintette a Lombard FC

megszűnése. Az alsóbb korosztályoknál ez nem igazán látszik, őket a játék szeretete 

vonzza, a nagyobb korosztályokból viszont sokan mentek el. Pápa diákváros, ami

elvileg nagyobb merítési lehetőséget jelentene a futball számára, valójában 14 éves 

kor után megrostálódik az utánpótlásunk. Általában is fogy a beiskolázottak száma, és

a városi oktatási intézményekben minőségi oktatás folyik, a magas követelményeket 

támasztó gimnáziumok mellett a szakiskolákban is elvárják, hogy tanuljanak a diákok.

A futballban kevésbé tehetségesek az iskolát választják, és csak hobbi jelleggel

futballoznak, a tehetségesebbeket pedig elcsábítják a környék NBI-es csapatainak

akadémiái. Szombathely, Székesfehérvár, Győr eddig is komoly vonzerőt jelentett a 

tehetségesebb gyerekek számára, és most, a helyi NBI-es csapat hiányában nem

látják azt a karrierlehetőséget, ami eddig itt tartotta őket.  

 A kevésbé tehetséges, de komoly képzést kapott fiatalokat pedig a környék megyei

csapatai hívják 16-18 éves korban. Nagy a csáberő: heti egy edzést és egy mérkőzést 

kell a futballal tölteni, sokkal kevesebbet, mint nálunk, a költségtérítés pedig anyagi

vonzerőt jelent. Nálunk nincs költségtérítés a fiatalok számára, mi a minőségi 

képzéssel és a tárgyi feltételekkel igyekszünk az utánpótláskorú sportolókat

bevonzani és megtartani, de a TAO-támogatással a falusi csapatok is

versenyképesekké váltak felszerelés, utazás terén.  Jellemző eset, hogy amikor tavaly 

a középiskolásoknak szerveztünk toborzó futballt, a jó mozgásúak elmondták, hogy

ők már futballoznak valamelyik környező településen, és úgy tudják, hogy a pápai 

színekben sportoló társaiknak kevés sikerélményük van. Nekik az alacsonyabb

színvonal, a kevesebb edzés igazán megfelel, tanulni tudnak és kikapcsolódás

jelleggel futballozni. Így 16-18 éves korban komoly létszám gondokkal küzdünk.

 Az Új Lombard NBI-es tagságának elvesztése után az U16, U18-as korosztályok

alacsonyabb szintű versenyrendszerben kénytelenek játszani, csökkent a fajlagos 

támogatás mértéke. Ezt ellensúlyozandó és az MLSZ felé vállalt kötelezettségek okán
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is minden korosztályban indítottunk versenyző csapatokat. Az elvándorlások miatt 

viszont az U17, U18, U19 korosztályok mérkőzéseit 30-35 gyerek játssza végig, pedig 

egészséges szerkezetben csapatonként 20 játékosnak, a háromban együtt 60

gyereknek kellene alkotnia a kereteket. A „három félidős-szabály” miatt nagy 

körültekintéssel kellett szervezni a mérkőzéseket, de ahogy telt az idő, egyre többször 

volt létszámgondunk (sérülések, tanulási követelmények, stb.). A helyzet kezelésében

szervezeti problémák is adódtak, például a remekül teljesítő U17-es csapatból nem 

szívesen játszanak fel magasabb korosztályokba a játékosok. Az U18-as korosztályban

pontlevonás veszélyezteti csapatunkat létszámhiányos kiállás esetén, amikor az U19-

es csapat nem tud kiállni kellő létszámban, a felnőtt csapatot is sújthatják 

pontlevonással. Ez sok szempontból kellemetlen, a városi közvélemény hiába érti

meg a nehézségeinket, mégsem fogadja jó szívvel, hogy a közösségi, önkormányzati

támogatás ellenére nem tudunk mindenben maximálisan megfelelni. Jövőre nem 

indítunk U18-as csapatot, ez némileg enyhít a feszültségeken.

Létesítményhelyzet

 A létesítményhelyzet javítása fontos része a programunknak, olyan állapotok

megteremtése lenne a cél, amivel az értékrendünket és a gyermekeket is

megtarthatjuk. Olyan környezetet és szakmai munkát szeretnénk tartósan biztosítani,

amiben a családok, szülők és gyerekek azt érezhetik, hogy felesleges lenne eligazolni 

tőlünk, a futballképzésünk minősége versenyképes. A városban található sportpályák 

tulajdonosa az önkormányzat, de a városvezetés megosztotta a fenntartói

feladatokat. Bérlőként, több telephelyen szétszóródva tudjuk megtartani edzéseinket 

és mérkőzéseinket.  

 Célunk volt, hogy a stadionrekonstrukciós program keretén belül a felnőtteknek 

épüljön egy főépület, így a jelenleg használt öltözőket, létesítményeket átvenné a 

PELC. Ez azt jelentené, hogy az összes korosztályra 7 öltöző, kialakított konditerem, 

konyha, stb. jutna. Ez megfelelő elhelyezést biztosítana az utánpótlás számára, így 

egy helyen tudna edzeni minden csapat. A helyi stadionrekonstrukció megakadása a

tervezett fejlesztéseket a távolabbi jövőbe helyezte, ugyanakkor az önkormányzat azt 

ígéri, hogy a stadion melletti füves terület – amit edzésekre használunk –

értékesítéséből befolyó összegből lehetőség nyílik egy jó minőségű füves és egy új 

műfüves edzőpálya kialakítására. Ha ez megvalósul, akkor egy harmadosztályú csapat 

létesítmény-ellátottsági szintjére kerülhetünk.

 Saját erőből is igyekszünk javítani a helyzeten. Elkerítettünk egy 12m×24m-es 

palánkokkal felszerelt füves edzőpályát, ami a legkisebbek számára jelent edzési 

lehetőséget. Ugyanilyen méretű homokos pályaépítését is elkezdtük már. A város is 

pályázott egy kisméretű műfüves pálya megépítésére, itt az önerőbe szállunk be. 

Igyekszünk lehetőségeinkhez képest aktívan támogatni a városi pályák 

karbantartását, de a lehetőségeink korlátozottak. 
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Szakemberek

 A korábbi évek létszám növekedése megkövetelte, hogy a bővítsük a szakember 

gárdát is. A korábbi 6-7 fős stábot 18 főre bővítettük, közülük 3 szakember dolgozik 

főállásban, a többiek megbízási szerződéssel, részmunkaidőben. A részmunkaidős 

edzők többnyire testnevelő tanárként dolgoznak. A szakmai előrelépés fontos eleme 

az edzők képzése és főállású szerződéssel státuszuk rendezése: másod-harmad 

állásként fáradtan, fásultan nehéz jó futballképzést végezni, de követelni sem nagyon

lehet tőlük.  

 Az elmúlt években a fizetéseket sikerült rendezni, a szakmai előrelépést viszont 

jobban kell ösztönöznünk és számon kérnünk a jövőben. A szakmai igazgatónktól, 

Lengyel Ferenctől elvárás, hogy edzőinket is képezze, segítse őket az NBI-es 

csapatoknál elvárt utánpótlás-képzési ismeretek elsajátításában. Ő ellenőrzi minden 

egyes korosztály és edző munkáját, ha kell, bemutató edzéseket is tart – nem csak a 

gyerekek képzése miatt, inkább az edzők fejlődése érdekében. Erre szükség is van, 

mert nem könnyű feladat a sokéves megszokásokat megváltoztatni, az edzők egy 

része, nem érti, érzi, hogy váltani kell. A fiatalok beálltak a sorba és képezik magukat,

az idősebbeknél többet kell dolgoznunk, hogy megértsék a személyes fejlődés és 

továbbképzés szükségességét. A gyerekek létszámának csökkenése lehetőséget 

teremt arra, hogy akik nem akarnak, nem tudnak az új követelmények szerint velünk

dolgozni, tőlük megváljunk. Meggyőződésünk, ez nem gyengíteni, erősíteni fogja a 

klubunkat, szakmailag erősödni fogunk. Nyilván idő kell hozzá, hogy a minőségi 

munkavégzés létszámbővülésben jelentkező gyümölcseit learassuk. 

 Amikor Pápán elindítottuk az utánpótlás kiépítését, a klub és a városvezetés részéről 

tudatos döntés volt, hogy nem a nagyobb futballmúlttal bíró Szombathelyről vagy 

Győrből szerződtessünk edzőket, hanem a klubhoz kötődő volt játékosokat, tanárokat 

képezzük, szerezzenek ők edzői UEFA licenszeket. A városhoz kötődés követelményét 

részben fel kellett adni 2015-ben. Új edzők Pápára szerződtetésében is 

gondolkodunk, hogy megújuljon a szervezet, másrészt hogy ismert, a gyerek számára

is vonzó szakemberek foglalkozzanak az utánpótlással. Sajnos, az Új Lombard okozta

válság után erősen kétséges, kiket tudunk megnyerni az átalakuló stratégiánk 

végrehajtásához.
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III. Sportfejlesztési tervek 2016/2017-re

 A legfontosabb célunk a játékosok eláramlását megállítani. Ehhez továbberősítjük a 

testnevelő tanárokkal kialakított egyébként jó kapcsolatokat. Igyekszünk kiszolgálni a 

gyerekeket és a szülőket. A kiscsoportoknál a fiatal, dinamikus, tanulni hajlandó és jó 

munkát végző edzőinket tartjuk meg.  Szerencsére vannak ilyen szakembereink, ők az 

elmúlt években megtalálták a helyüket és elkötelezetten dolgoznak a pápai futball

feltámasztásán. Ez reményt ad a jövőre. A felsőbb korcsoportoknál könnyebbséget 

jelent 2016/2017-ben, hogy egy korcsoporttal (U18) kevesebb versenyző csapatunk 

lesz, ezáltal a létszám gondjainkat orvosolni tudjuk. A felsőbb korcsoportokhoz is jól 

felkészült, lojális edzőket tudunk rendelni. Az edzői karnak minőségi követelmények 

szerinti megválasztása reményt ad arra, hogy az elvándorlást megállítsuk, stabilizáljuk

a szervezetet.  Középtávon a felnőtt csapat NBIII-as tagsága adhat további reményt, 

hogy helyben is lássanak karrierlehetőséget a tehetséges pápai futballisták.  

 A lány futball jelenleg sikeresebb nálunk, mint a fiúké. Itt hat az újdonság varázsa –

viszonylag fiatal múltja van a női labdarúgásnak Pápán –, a lányok lelkesek, és jól is 

szerepelnek a bajnokságokban. Pályázunk a kiemelt országos női utánpótlás-képzési 

központok egyik helyére és el is nyertük ezt a státuszt. A labdarúgáson belül ezt a

vonalat szeretnénk erősíteni a közel jövőben.  

Az utánpótlás-nevelési rendszerben foglalkoztatottak száma (fő) korcsoportonként 2016 április 

 A tavaly elnyert eszközfejlesztési lehetőségek egy részére hosszabbítási kérelmet 

nyújtunk be, hogy a klub likviditását biztosítani tudjuk.

 Ahogy a szakmai elemzésben bemutattuk, stratégiai kérdés a versenyképes

infrastruktúra biztosítása a fiataljaink számára. Éppen ezért az idei TAO kérelem
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középpontjában a tárgyi eszközök ingatlan része áll. Határozott lépéseket kívánunk

tenni a korábban bemutatott gyenge minőségű infrastruktúránk minőségének 

javítására. A pályafelújítások tulajdonképpen kiegészítik az utánpótlás fejlesztési

igényeinket, hiszen a jobb minőségű pályák is az utánpótlás-nevelés fejlesztését 

szolgálják.

A Program területei és megoszlásuk 2016/2017-ben (tervek)

 Az ingatlan beruházások elemei:

− Perutz center-, edzőpálya, füves edzőterület, Munkácsy Sporttelep, Teveli úti 
Sporttelep ápolási program. Az utánpótlás csapatok által használt füves
sportpályák minőségi javulását és karbantartását jelentő éves szükségességű 
pályaápolási programok. Az éves ápolás a pálya talajának időszakos marását, 
lazítását, szellőztetését, homokozását, tápanyaggal való ellátását, felülvetését, 
vegyszeres védelmét jelenti.

− Perutz Stadion műfüves pálya borításának cseréje. Az utánpótlás csapatok 
által használt műfüves sportpályák minőségi javulását és karbantartását 
jelentő szükségességű pályaápolási program. A folyamatos használat és 
nagyarányú terhelés következtében a pálya felső rétegei elhasználódtak, 
balesetveszélyessé, egészségre ártalmassá váltak. Elkerülhetetlenné vált a
borítás cseréje.

− A Fiumei utcai sporttelep 20×40m-es műfüves pálya felújítása. A folyamatos 
használat és terhelés következtében a pálya felső rétegei elhasználódtak, 
balesetveszélyessé, egészségre ártalmassá váltak. Elkerülhetetlenné vált a
borítás cseréje.

− Perutz Stadion élőfüves nagypálya építés. A stadion területéhez tartozó füves 
edzőterületet, amely az utánpótlás csapatok edzéseinek is helyszíne, a 
tulajdonos önkormányzat elcsatolta a stadion területétől. Így a létesítmény 
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egy centerpályát és egy rossz minőségű műfüves pályát foglal magába. A 
létesítményt használó 10-18 fiú és lány csapatot jelentő utánpótlás számára 
elkerülhetetlen fontosságú egy jó minőségű edzőpálya létesítése. 

− A Fiumei utcai edzőpálya (más néven: Munkácsy ill. Spartacus sporttelep) 
labdafogó háló kiépítése tartószerkezettel (beépített). Az utánpótlás csapatok
által használt füves sportpálya használhatóságát emelő beruházás. Az 
edzőpályán jelenleg nincs labdafogó háló. 

− A Fiumei utcai edzőpálya (más néven: Munkácsy ill. Spartacus sporttelep) 
edzésszintű világítás kiépítése. Az utánpótlás csapatok által használt füves 
sportpálya használhatóságát, kihasználtságát emelő beruházás. Lehetővé teszi 
a késő délutáni és esti használatot. 

 A TAO kérelem másik nagy tétele, a felhasználni kívánt források negyedét kitevő 

összeggel, az utánpótlás-nevelés közvetlen ráfordításainak biztosítása. Ennek közel

kétharmadát a személyi ráfordítások teszik ki. Egy főre vetítve közelítőleg bruttó 

140.000 forint/hó összeget kívánunk átlagosan a TAO forrásokból személyi

kifizetésekre fordítani.

Utánpótlás-nevelés TAO támogatások felhasználási területei és megoszlása 2016/2017-ben (terv)

 A második legnagyobb tételt a sportlétesítmények bérleti díjai teszik ki. Négy

létesítményt használunk a képzési és versenyrendszerünkben: Perutz Stadion, Fuimei

utcai sporttelep, Teveli úti sporttelep, Batthyány Lajos Mezőgazdasági Szakképző 

tornaterem. A bérleti díjak 1.500 ft/óra – 4.500 ft/óra között ingadoznak, amit

méltányosnak tartunk.
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IV. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti
fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai

 Jelenleg nagyon nehéz időszakát éli a pápai labdarúgás. Az NBI-es felnőtt férfi 

csapatunk megszűnt, jelenleg a megye I. osztályban játszanak a pápaiak egy újonnan 

szervezett csapatban. A város nagyüzeme gazdasági nehézségekkel küzd, ez a

gazdasági és közösségi támogatások jelentős csökkenését hozza magával. A fiatalok 

számára csökkent a pápai futball vonzereje, felértékelődtek a környező települések 

nyújtotta lehetőségek, ahol költségtérítéssel, minimális edzésidővel lehet futballozni. 

A tehetségeinket pedig a környező nagy akadémiák mellett a jelentősen 

megerősödött új megyei központ, a veszprémi labdarúgás is csábítja.     

 Ebben a helyzetben nem is lehet más a legfontosabb célunk, mint az, hogy a pápai

tehetségek saját maguk által meghozott döntés alapján nálunk maradjanak, ne pedig

más kluboknál bontakoztassák ki tehetségüket. Célunk, hogy az értékeinket

megtartsuk. A pályázott fejlesztésekkel olyan vonzóvá kívánjuk tenni klubunkat, hogy

később az önkormányzati támogatással és a tagdíjrendszerünkkel a TAO nélkül is 

működni tudjon az egyesület. Az eddig elért eredményeket meg kell becsüljük és 

folyamatosan keresnünk kell az új lehetőségeket. 

 Pápa diákváros, számos közoktatási intézménnyel rendelkezik, ebből következően a 

magas gyerekszám jó alapot jelent egy utánpótlás bázis kialakítására, mind a

mennyiségi mind a minőségi munkavégzésre. Az utánpótlás-nevelési rendszer 

kiépítése, a tömegbázis kiszélesítése, ezáltal a labdarúgás népszerűsítése különösen a 

női labdarúgásban halad jó úton. 

 Az előző pályázatok segítségével lényeges elemeiben megvalósult és beállni látszik 

egy olyan optimális személyi és tárgyi feltételrendszer mely lehetővé teszi 

eredményes munkavégzésünket. Ennek stabillá tétele és további optimalizálása fő 

célunk.


