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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). 

• 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 

• Pápai Egyesített Labdarúgó Club és Pápai Perutz Futball Club Sportfejlesztési terv 

2016/2017 

• Pápai Egyesített Labdarúgó Club és Pápai Perutz Futball Club Sportfejlesztési terv 

2017/2018 

• Pápai Egyesített Labdarúgó Club és Pápai Perutz Futball Club Sportfejlesztési terv 

2018/2019 

• A sportszervezet fejlesztési tervét megalapozó jogszabályok és dokumentumok listáját 

a Program rögzíti. 

• A továbbiakban a 2011. évi LXXXII. törvény a sport támogatásával összefüggő egyes 

törvények módosításáról és a kapcsolódó jogszabályokat TAO-jogszabályoknak, a tá-

mogatás rendszerére, az eljárásra, a támogatásra összefoglalóan TAO programként, 

TAO támogatásként vagy egyszerűen TAO-ként fogunk hivatkozni. 
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II. Sportfejlesztési program 2018/2019 értékelése 

• A pápai labdarúgás zászlóshajója, a Perutz FC, az NB III Nyugati csoportjában küzd, és 

a sportfejlesztési terv kéziratának lezárása időpontjában 25 forduló után a 8. helyen 

áll, a megszerezhető 75 pontból 33-at begyűjtve (44%-os teljesítmény). Az idei cél a 

tavalyi szereplés megismétlése volt, azt vártuk, hogy a táblázat első felébe érjen a csa-

pat. Jól indult a szezon, azonban tavaszra hullámvölgybe került a gárda. Miután hét 

mérkőzésen keresztül nem jöttek a győzelmek, Rozmán László vezetőedző április 9-én 

benyújtotta lemondását és vele együtt Haraszti Gergely pályaedző is távozott. Rozmán 

2018 nyarán érkezett a felnőtt együtteshez, vezetésével a gárda 22 forduló alatt hat 

győzelmet, tíz döntetlent és hat vereséget ért el. 

• A Perutz vezetői „házon belül” oldották meg az edzőkérdést, a csapat irányítását a Pá-

pai Egyesített Labdarúgó Club szakmai igazgatója, Lengyel Ferenc vette át, segítője Igor 

Nicsenko lett, aki szintén a PELC kötelékébe tartozik. Lengyel a 2014/2015-ös szezon-

ban már irányította a Lombard Pápát az NB I-ben. „A játékosok többségét ismerem, a 

hazai meccsek nagy részét láttam, amiket nem, azokat felvételről nézem vissza, hogy 

minél teljesebb képet kaphassak a csapatról. Játékosként voltam hasonló helyzetben, 

mint most a fiúk, úgy gondolom, elsősorban mentálisan kell helyre rázni a keretet, ami 

nem ígérkezik könnyű feladatnak. Az elsődleges cél a bennmaradás, hiszen a kieső po-

zíciótól mindössze hét pontra vagyunk, mindent meg fogunk tenni, hogy elinduljunk 

felfelé.” – nyilatkozta kinevezése után. 

• Ismételten sikeresen pályáztunk a Kiemelt Képzési Központ státuszra a női szakágban 

és továbbra is kiemelt szervezeti figyelmet fordítunk a női csapatainkra. A 2017/2018-

as szezonban még csak lehetőségként, inkább álomként, fogalmaztuk meg egy másod-

osztályú pápai női csapat indulását, de 2018-ra az álomból valóság lett. Saját nevelésű 

játékosokból sikerült elindítani egy felnőtt női csapatot PELC-Nyárád néven, amelyik 

13 mérkőzés után 17 ponttal a 4. az NB II-es bajnokságban. Megtartottuk a megyei női 

csapatunkat is, amely a fiataloknak szolgál átmenetként az UP és a felnőtt verseny-

rendszer között és amely csapatunk veretlenül vezeti az MTD Hungária Megyei Női baj-

nokságot 10 forduló után.   

• A női szakágban úgy tűnik, egyelőre sikeresen kezeljük a közelünkben megalakult női 

futballbázisok (Balatonfüred, Ajka, Veszprém) elszívó hatását, de a kihívás fennáll. 

Ezért Pödör Ákos szakágvezető jövőre az alsóbb korosztályokkal fog foglalkozni, hogy 

a lány toborzást és a lány gyerekfutballt megerősítsük. Célunk, hogy Bozsik Központ 

státuszunkat oly módon alapozzuk meg, hogy fiú csoportunk mellett leány csoportot is 

alakítsunk ki clubon belül. Ez kicsit kényszer is, mivel a környékünkön nincs olyan klub, 

amelyik teljesíteni tudná a Bozsik csoportoktól elvárt tárgyi, infrastrukturális követel-

ményeket. 
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Utánpótlás-nevelés 

• Az utánpótlásban 2018/2019-ben ismételten stabil, nyugodt évet tudhatunk magunk 

mögött anyagi és szakmai téren egyaránt. A folyamatokban nem történt radikális vál-

tozás, piacméretünknek és a magyar labdarúgásban elfoglalt helyünknek megfelelően 

folyik az építkezés. Építkezünk sportinfrastruktúrában, fejlődünk a képzésben, szervez-

zük a futballt a városban óvodáskortól a felnőtteken át az öregfiúkig, férfi és női vona-

lon egyaránt.  

• A létszám adatokból jól látszik, hogy a versenyzés megkezdésével jelentősen csökken-

nek a létszámok. Nem javult a helyzet a korábbi évekhez képest, továbbra sem tudjuk 

megoldani, hogy minden gyereknek legyen lehetősége a bajnokságban megfelelő já-

tékperccel szerepelnie úgy, hogy mindenki – a tehetségesebb és a kevésbé az – örömet 

találjon a mérkőzésekben. A versenykorosztályokban felére esik vissza a labdarúgó lét-

szám, majd 14 éves kor után újra megrostálódik az utánpótlásunk.  Így ezekben a kor-

csoportokban továbbra is komoly létszámgondokkal küzdünk. (Az elmúlt évek sport-

fejlesztési terveiben a problémát részleteiben is elemeztük.) A helyzeten sokat segí-

tene egy „sportkollégium” létrejötte Pápán. Ennek megvalósításáról, egyelőre ötlete-

lés szinten, megkezdődött a közös gondolkodás a városvezetéssel.  

• Örömteli viszont, hogy némileg sikerült kompenzálnunk a fiataljainkra nehezedő el-

szívó hatást, 2018 áprilisához képest a férfi U17 és U19-es korosztályban is növelni tud-

tuk a létszámot, a női U16-ban pedig jelentősen, közel 50%-kal nőtt a futballozó lányok 

száma.    

Az utánpótlás-nevelési rendszerben résztvevők száma (fő) 2018, 2019 április 

 

• 8 pápai óvodában tartanak kollégáink edzéseket a legfiatalabbaknak. Az edzők javasla-

tai alapján, szombaton délelőttönként a kiválasztott ovisoknak tartunk központi edzést 
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a Perutz Stadion melletti műfüves kispályán. A cél az egyesület óvodás edzésprogram-

ját használva megszerettetni és kötődést kialakítani a sportághoz, a sportági alapok 

elsajátítása, labdaügyesség, labdaérzékelés fejlesztése, kialakítása, gyakorlása. Jó han-

gulatban, hasznosan telnek a foglalkozások, önmagukhoz képest sokat fejlődtek a gye-

rekek, többségük nagy igyekezettel próbálja végrehajtani a feladatokat. Az ügyesebb 

gyermekeket a központi csoportba tereljük. 

• Folytattuk a 2017-ben indított Talent-programunkat, ahova a Bozsik-korosztályok leg-

ügyesebbjeit gyűjtjük és velük külön foglalkozik három edzőnk a szakmai vezetőnk, 

Lengyel Ferenc irányításával. A tehetségképző- és gondozó programban a „kiemelt” 

képzést biztosító külön foglalkozásokat, „bosu” és „Coerver” képzéseket szervezünk. 

Az a szándékunk, hogy a legtehetségesebbeknek tartott, a labdarúgás iránt elhivatott 

és a szülők által is támogatott gyermekeinkkel kiemelten foglalkozzunk. A minél haté-

konyabb fejlődés érdekében a kiválasztottak átfogó felméréseken vesznek részt, vala-

mint kiemelt PELC-es támogatásban részesülnek. A programban igyekszünk a modern 

felkészítési módszereket alkalmazni, például az Exerlights eszközrendszert és a Funino 

labdarúgó edzésmódszert.  

• U7 korosztály, edző Horváth Tamás.  Az elsődleges szempont, hogy a gyerekek meg-

szeressék ezt a sportágat és a központi csoporthoz csatlakozva hozzászokjanak az itt 

tartandó foglalkozásokhoz. Nagyon fontos, hogy minél többször érjenek a labdához, 

ezáltal fejlődjön a labdabiztonságuk, technikai tudásuk. Mindenki jókedvvel edzett eb-

ben az évben is és aktívak voltak a gyerekek. Az alkalmazott Coerver edzések beváltot-

ták az elképzeléseket, folyamatosan fejlődött a technikai tudásuk, mindenki a maga 

szintjén, de próbálta alkalmazni a kisjátékokban a tanult cseleket.  

• U8 korosztály, edző Horváth Tamás. Ősszel 7 új gyermek csatlakozott a csoporthoz. 

Mint minden korosztálynál ebben a csoportban is nehéz volt hozzászoktatni a nagyobb 

kapuhoz, pályához és a nagyobb létszámhoz a gyerekeket, de jó úton haladtunk. A Co-

erver edzéseket folytatva a maga szintjén tovább fejlődött minden gyermek a labda-

biztonság terén, fejlődött a reakció gyorsasága és már használták a játék közben a ta-

nult cseleket. Jobban terhelhetők voltak, később fáradtak el és sokkal nagyobb inten-

zitással edzettek, mint a kezdetekben. Az elején hozzá kellett szokni az Exerlightshoz, 

de ahogy hozzászoktak, elkezdtek kommunikálni, tájékozódni és olyan ingerek érték 

őket, amely által felgyorsult a reakcióképességük.  

• U9 korosztály, edző Radó Tamás. A keret létszáma kezdéskor 15 fő volt, Szabados Bá-

lint és Sámson Mátyás csatlakozott a csoporthoz, akik kifejezetten erősítésnek számí-

tanak. Az U10-ben edző 4 futballistánk a tornák alkalmával rendszeresen visszajátszott 

ebbe a korosztályba és ők nagy erősítést jelentettek. A csoportban vannak tehetsége-

sek, akik nagy fejlődésen mentek keresztül ebben az évben. A gyengébb képességű 

játékosokat próbáltuk felhozni mind technikailag, mind taktikailag egyaránt. 
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• U10 korosztály, edző Kun-Szabó Attila. Augusztus elején kezdtük a munkát a korosztály 

11 játékosával, akiket a 2010-es csapat legjobbjai egészítettek ki. Az őszi idénytől állt 

át a korosztály a 6+1-es játékra, ami viszonylag zökkenőmentesen ment. Folytattuk a 

tavaly elkezdett munkát, külön hangsúlyt fektetve a párharcokra és a labdatartásra. A 

csoportban több kiváló egyéni képességű játékos van, nagyszerű a hozzáállásuk, ami 

megmutatkozott az eredményességben is.  

• U11 korosztály, edző Radó Tamás. Jó egyéni képességekből álló, jó mentalitású kor-

osztályban 19-en kezdték el a munkát, egy új gyerekkel, Bram Maters kiegészülve, aki 

ősszel kapcsolódott be a munkába. Alapvetően a Bozsik tornákon szerepeltünk az U11-

es regionális fordulókban, ahol elég hullámzó volt a teljesítményünk. A csapat negyede 

kifejezetten tehetséges, de örömteli, hogy a korábban háttérbe szorult játékosok közül 

jónéhányan ugrásszerűen fejlődtek.  

• Leány U7–U13 korosztályok, edző Egyed Ákos. A Bozsik tornákon kiegyensúlyozott, 

mondhatni jó teljesítményt nyújtottak a lányok. A legnagyobb különbséget az óvodás 

korosztálynál tapasztaltuk a többi csoporthoz képest, a legkisebbek labdabiztosabbak, 

ügyesebb játékot nyújtottak a fiú ellenfeleikkel szemben is. Az U9-es korosztály eseté-

ben egyelőre kevésbé sikerültek az edzéseken gyakorolt megoldások. Az U11 és U13-

as korosztály a mérkőzések során jó helyzetfelismeréseket, ügyesen megoldott játék-

szituációkat mutatott be. A legnagyobbak már a taktikai feladatokat is jól végrehajtot-

ták védekezésben és támadásban egyaránt. Több olyan lány is edzett a csoportban, aki 

már az U14-es bajnoki mérkőzésen is kerettag volt, számos játékost tudunk majd ver-

senyeztetni közülük az U14-es bajnokságban, és a későbbiekben meghatározó tagjai 

lehetnek a pápai labdarúgásnak. A lányok lelkesen és szorgalmasan dolgoztak, napról 

napra ügyesebbek voltak és jobb teljesítményt nyújtottak. Célunk, hogy játékügyes és 

meghatározó játékosokat adjunk fel az U14-es kiírt bajnokságba, majd később a fel-

sőbb korosztályokba. 

• Nagy sikerű saját tornáink: 

− Leány PELC Kupa teremtorna (2018. november) 

− V. PELC Apuka Kupa teremtorna (2018. december) 

− I. PELC Anyuka Kupa teremtorna (2018. december) 

− XXIX. Pápa Kupa nemzetközi teremtorna (2019. január) 

− Hirtenberger Pelc Kupa 7 korcsoportban (2019. január-február) 

Ezek a tornák azért is fontosak, mert lehetőségünk van több csapatot indítani és ilyen-
kor azok a gyerekek is (többet) játszhatnak, akiknek máskor kevés szerep jut a „hivata-
los” tornákon.  

• Tíz versenykorosztályt indítottunk az idei első-, másod- illetve harmadosztályú bajnok-

ságokban, a minimális elvárás velük szemben pedig az, hogy az első tízben végezzenek.  
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Általánosságban elmondható, hogy a lányok jobban teljesítenek és a fiúknál felsőbb 

korosztályokban romlik az eredményesség. Jelen állás szerint:  

Bajnokság Forduló Helyezés* Teljesít-
mény** 

Leány U-19 Észak-Nyugat 15  3/10 73% 

U-19 III. Észak-Nyugat  24  12/16 24% 

U-17 III. Észak-Nyugat 23  11/16 39% 

Leány U-16 NP Nyugat 14  3/9 71% 

Megyei U16 Nyugat 13  2/10 85% 

U-15 II. Észak-Nyugat 23  9/16 45% 

Leány U-14 Észak-Nyugat 11  6/8 36% 

U-14 II. Észak-Nyugat 23  8/16 52% 

U-13 I. Észak-Nyugat 19  5/13 53% 

U-12 I. Észak-Nyugat 19  12/13 18% 
 * PELC helyezés/Csapatok száma 

 **Teljesítmény = Megszerzett pontok száma / Megszerezhető összes pontok száma * 100 

• Az utánpótlás eredmények összhangban vannak jelenlegi feltételeinkkel. Az előző évek 

viszonylag sikeres szereplése lehetővé tette, hogy öt év után, ha nem is radikálisan, de 

emelni tudtuk a nálunk dolgozó szakamberek személyi juttatását. Ennek kapcsán meg-

jegyezzük, hogy a megszervezett Regionális Utánpótlás Központ rendszer átszervezése 

anyagilag érzékenyen érinti a klubunkat, hiszen a győri központtól 10 millió forintos 

nagyságrendben kaphattunk volna támogatást. Ennek, a költségvetésünkben jelentős 

kiesésnek számító tételnek esetleges kompenzációját várnánk a Szövetségtől. 

• Júliusban zárva voltak játéktereink, ahol teljes karbantartást végeztünk és az év során 

fokozatosan megtörténtek a felújítások a Perutz stadionban, a Teveli úti és a Fiumei úti 

edzőpályánkon. A beruházás első része a már megszokott talajápolási munkálatokat 

jelentette, ennek keretében kijavítottuk a kapuk előterét, megtörtént a felülvetés, a 

talajjavítás, a talajszellőztetés. A második szakaszban a 2016/2017-ben jóváhagyott 

TAO fejlesztési projektünk megvalósításaként a stadion műfüves pályájának teljes fe-

lületét lecseréltük, a pályát körbevevő sérült szegélyköveket is kicseréltük. A Fiumei 

utcai füves pályához világítást építettek ki a szakemberek, valamint labdafogó hálók is 

felkerültek az alapvonalak mögé. Elhelyezésre kerültek az új eredményjelző táblák a 

Perutz Stadion műfüves pályáján és a Fiumei utcai edzőpályán. Ezzel párhuzamosan a 

Fiumei utcai pálya kis műfüves játéktere is teljesen megújult. A beruházás szükségszerű 

volt, hiszen a Perutz Stadion műfűve közel 15 éves volt, a Fiumei utcai pálya megépí-

tése pedig jóval korábbra nyúlik vissza, így folyamatosan szükség van a javításokra, cse-

rékre, korszerűsítésekre. 

• Egyesületünk fontosnak tartja, hogy lehetőségéhez mérten segítse szűkebb pátriánk 

olyan közösségeit, akik hátránnyal élő fiatalokkal foglalkoznak. Ahogy mi is sok segít-

séget kapunk támogatóinktól, úgy mi is szeretnénk segíteni! 2018 decemberében az 
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ESZI Fogyatékosok Nappali Intézményének ellátottjait ajándékoztuk meg egy kézmű-

ves foglalkozásokhoz használható eszközzel. Szintén a társadalmi felelősségvállalás ke-

retében, a helyi beágyazódást segítendő szerveztük meg 2019 márciusában Hagyo-

mányteremtő I. PELC Bálunkat, ami kiválóan sikerült. 2019. március 27-én pedig Gö-

rögország - Anglia női U17 Eb-selejtező elitkör mérkőzésnek adott otthont a Perutz 

Stadion. 

III. Tervek 2019/2020-ra 

• A 2018/19-es évadra jóváhagyott TAO-kereteink közel kétharmadát sikerült eddig fel-

töltenünk és reményünk van arra, hogy májusban a maradék összeget is begyűjtjük. Az 

önrész feltöltésében az önkormányzat van, lesz segítségünkre.  

• Az építési projekteknél egy év csúszásban vagyunk, ami a működésünk sajátos ciklusa-

iból fakad.  A tárgyi eszköz fejlesztések egy részének megvalósításához – elsősorban a 

pályaápolási programokról van szó – saját gazdálkodásunkból biztosítjuk az önrészt, 

másik részében az önkormányzat van segítségünkre, így nyílik lehetőség programjaink 

megvalósítására. Az önkormányzat azonban évről-évre csak májusban tudja átutalni a 

szükséges forrásokat, így minden évben az előző ciklus jóváhagyott programjait hajtjuk 

végre. Nem lesz ez másképp jövőre sem. A következő időszakban kerül megvalósításra 

az idénre jóváhagyott 2 db 9 fős kisbusz, meleg vizes magasnyomású mosó, pályavo-

nalzó kocsi, felülvetőgép, kiegészítők, tartozékok, kézi lombszívó-fújó megvásárlása. 

Csúszik a Perutz Stadion élőfüves nagypálya építése és a Perutz Stadion és a Fiumei 

utcai Sportpálya lelátó bővítése is. 

A Program jogcímek szerint igényelt TAO-támogatások megoszlása (%) 2019/2020-ban (terv) 
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Közreműködői költségek

Ellenőrző szervnek fizetendő díj



 

9 

• Stratégiai kérdés a versenyképes infrastruktúra biztosítása a fiataljaink számára. Éppen 

ezért az elmúlt évekhez hasonlóan az idei TAO kérelem középpontjában is a tárgyi esz-

közök ingatlan része áll. További lépéseket kívánunk tenni infrastruktúránk minőségé-

nek javítása érdekében. A pályafelújítások tulajdonképpen kiegészítik az utánpótlás 

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

tését szolgálják. 

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás 

• Perutz Stadion felújítások, fejlesztések 

− Járdaépítés, felújítás, bővítés. UP csapataink fő bázisaként funkcionáló Perutz Sta-
dion járófelületei nagy mértékben elhasználódottak, illetve kiépítetlenek. Az előző 
évadok TAO fejlesztéseinek köszönhetően új pályák létesültek, amelyeknek meg-
közelítéséhez szükségesek az új járófelületek. A karbantartó gépeink létesítményen 
belüli mozgásához szintén szükségessé vált az utak kiépítése. 

− Pályavilágítás felújítása. A 2018/19-es TAO pályázatunkban jóváhagyott nagy mé-
retű élőfüves pályánk pályavilágítási rendszer nélkül került jóváhagyásra. A játéktér 
edzésekre, mérkőzésekre való maximális kihasználtságához elengedhetetlenül 
szükséges a világítás kiépítése.  

− Kerítés építés, felújítás, bővítés. A Perutz Stadion területén az előző években szá-
mos TAO fejlesztés valósult meg. Ezek nagy része a telekhatárt is érintette, érinti. 
A fejlesztések kivitelezése miatt, illetve a megvalósult, megvalósuló játékterek bal-
esetmentes használata, illetve értékvédelme miatt elengedhetetlenül szükségessé 
vált kerítés kiépítése. 

− Lelátó fedése. Három db 50 férőhelyes mobil lelátónk fejlesztéseként, szurkolóink 
kiszolgálásának, létesítményeink színvonalának növelése érdekében indokolttá 
vált beruházás. 

− Eredményjelző építése, felújítása, cseréje (beépített). A Perutz Stadion centerpá-
lyájának eredményjelző készüléke rendkívül elavult, működése megbízhatatlanná 
vált, teljesen alkalmatlan az MLSZ szabályok teljesítésére, valamint a nézőtéri ki-
szolgálásra. UP csapataink nagy része, valamint pl. NB II-es női felnőtt csapatunk is 
ezen a pályán játssza mérkőzéseit. 

• Élőfüves nagypályák felújítása. Az UP csapataink által mérkőzésekre és edzésekre hasz-

nált élőfüves játéktereink minőségi javítását, karbantartását jelentő éves szükséges-

ségű program. A pálya talajának marását, lazítását, szellőztetését, homokozását, táp-

anyagpótlását, felülvetését, vegyszeres védelmét foglalja magában. Érintett sportpá-

lyák:  

− Peutz Stadion centerpálya  

− Teveli úti sportpálya, 

− Fiumei utcai sportpálya. 
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 

− Egyesületünk informatikai eszközállománya elavult, fejlesztésre, folyamatos cse-
rére szorul, ezért két darab laptopot, egy darab nyomtatót kívánunk beszerezni, 
illetve megerősíteni kívánjuk az internetes jelenlétünket honlapunk fejlesztésével.  

− A Bozsik rendezvényeink helyszíneként is szolgáló Fiumei utcai sportpálya beren-
dezéseinek megújítása. Az UP csapataink öltözőjeként használt, rendkívül elhasz-
nálódott berendezésű létesítmény négy öltözőjébe 20 darab öltöző padot kívánunk 
vásárolni. Jelenleg a játékvezetői öltöző alkalmatlan a funkciója betöltésére – a já-
tékvezetők kénytelenek a Perutz Stadion öltözőjét használni –, ezért két darab asz-
talt és négy darab széket kívánunk vásárolni a bírói öltözőbe.  

− Labdafogóháló, tartóoszlopok nélkül (400m2). Játéktereink alapvonali labdafogó 
hálói elhasználódásuk miatt folyamatos cserére szorulnak. 

− Korábbi TAO-támogatásból beszerzett többfunkciós pályaápoló gépeink kiegészítő 
tartozékainak megvásárlását tervezzük: Gianni Ferrari PG 280D fűnyíró fülkével 
való ellátását, illetve Stiga Park pro 740 iox fűnyíró kiegészítő szettel való (seprű, 
kefe, hátsó emelő, gereblye, hómaró, pótkocsi) felszerelését. A gépek jelentős részt 
látnak el a füves és műfüves játéktereink gondozásában, a beszerzendő fejlesztés, 
a használat során tapasztalt hiányosság megszüntetését célozza. 

− Csapataink által használt sportpályák működtetéséhez, karbantartásához, állag-
megóvásához szükséges pályakarbantartó eszközök: áramfejlesztő, hegesztő, 
alurámpa beszerzése. 

− Amatőr felnőtt csapataink sporteszköz, sportfelszerelésére mintegy 8,5 millió fo-
rintot szeretnénk költeni a TAO-támogatásból. 

Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása 

• A TAO kérelem másik nagy tétele az utánpótlás-nevelés közvetlen ráfordításainak biz-

tosítása.  

Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímeinek megoszlása (%) 2019/2020 (terv) 
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• Ennek a jogcímnek döntő részét (84%) a személyi ráfordítások teszik ki, amiket a meg-

adott benchmarkok szerint számoltunk. Sporteszközök és felszerelések terén az elhasz-

nálódás mértékében szeretnénk pótolni az eszközeinket. Az UP képzésen belül a har-

madik nagyobb tétel a versenyekhez kapcsolódó személyszállítási költségek. Két isko-

lában (Batthyány Lajos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollé-

gium, Pápai Tankerületi Központ) bérlünk télen tornatermeket. 

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

• Legfontosabb célunk, hogy a pápai tehetségek saját maguk által meghozott döntés 

alapján nálunk maradjanak, csak a legtehetségesebbek menjenek el tőlünk az akadé-

miákra, célunk, hogy az értékeinket megtartsuk. A megjelölt fejlesztésekkel vonzóvá 

kívánjuk tenni klubunkat, hogy később az önkormányzati támogatással és a tagdíjrend-

szerünkkel a TAO nélkül is működni tudjon az egyesület.  

• Pápa diákváros, számos közoktatási intézménnyel rendelkezik, ebből következően a 

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

ségi, mind a minőségi munkavégzésre. Az utánpótlás-nevelési rendszer kiépítése, a tö-

megbázis kiszélesítése, ezáltal a labdarúgás népszerűsítése különösen a női labdarú-

gásban halad jó úton, amit tovább szeretnénk erősíteni. 

• 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. 


