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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 

 Pápai Egyesített Labdarúgó Club és Pápai Perutz Futball Club Sportfejlesztési terv 

2019/2020 

 A sportszervezet fejlesztési tervét megalapozó jogszabályok és dokumentumok listá-

ját 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 2019 június – 2020 február értékelése 

 A pápai felnőtt labdarúgás csapatok helyzete a sportfejlesztési terv kéziratának lezá-

rása időpontjában: 

− A Perutz FC az NB III Nyugati csoportjában küzd és 16 forduló után a 4. helyen áll, 

a megszerezhető 48 pontból 28-at begyűjtve (58%-os teljesítmény). Ez jelentősen 

jobb teljesítmény, mint a tavalyi, amikor is a bajnokság végén 44%-os teljesít-

ménnyel 8. lett a csapat. A tavalyi bajnokság hasonló időszakában a csapat 16 

forduló után nagyon hasonló teljesítményt nyújtott, mint idén, akkor 25 ponttal 

az 5. helyen állt.  

− A női első számú felnőtt csapatunk, a PELC-Nyárád az NBII Nyugati csoportjában 

küzd, ahol 11 forduló után 15 pontot szerezve a 7. (45%). A csapat az előző baj-

nokságban a 4. helyen végzett 22 pontot szerezve (46%). A tavalyi bajnokság ha-

sonló időszakában a csapat 9 mérkőzést játszva 14 ponttal a 4. helyen állt (52%). 

− A PELC-Nyárád második számú női csapata, az MTD Hungária Megyei Női bajnok-

ságban a 2. helyen végzett a lehetséges 24 pontból 15-öt szerezve (63%). Tavaly 

egyébként első lett a csapat 22 ponttal. Akkor a gólkirályi címet is elhozta a csa-

pat, Beimli Katalin lett a királynő 14 góllal.  

 

 A város futballéletét alapvetően a felnőtt férfi csapat, a Perutz FC helyzete és szerep-

lése határozza meg. Az idei év egyik legfontosabb célja az, hogy sikerüljön beépíteni a 

fiatalokat, akikre a jövőben az első csapat számíthat. Ennek érdekében a Pápai Egye-

sített Labdarúgó Club U19-es együtteséből több játékosnak is kettős igazolást készít-

tettünk, ami jó előrelépési lehetőség számukra és motiváció az utánuk jövőknek. A fi-

atalok felkészültségi szintje az NB III-at egyelőre nem éri el, viszont vannak, akiket 

igaz, kevés játékidőre, de becserélünk. Bízunk benne, hogy 2020 tavaszán – mivel, 
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úgy tűnik, a kiesés rémével nem kell foglalkoznunk – lesz arra lehetőség, hogy egy-

egy utánpótlás játékosunk több időt is játszhat.  

 A nyári alapozást már június utolsó hetében megkezdtük, a játékosok személyre sza-

bott edzéstervet kaptak, hogy július 1-jén ne a nulláról kelljen kezdeni a munkát. 

Mindenki megfelelő állapotban tért vissza, így azonnal megkezdhettük az érdemi 

munkát. A játékoskeretben egy hét alatt is jelentős változások történtek, Sánta And-

rás, Bohner Roland, Ivancsics Gellért, Vallejos Dominique, Tóth Milán és Nagy Tamás 

is eligazolt, helyükre tehetséges, fiatal játékosok érkeztek, minden csapatrészbe talál-

tunk megfelelő játékosokat: Kalász Milán (Ajka), Domján Roland (Veszprém), Zsirai 

Martin (Mosonmagyaróvár), Farkas Dániel (Csorna) valamint Vincze Ádám (Budaörs) 

is megegyezett a vezetőséggel. Szerény célokkal vágtunk neki a 2019/2020-as évnek, 

az alap célkitűzés a biztos bennmaradás kiharcolása, de idén is szerettük volna foly-

tatni azon törekvésünket, hogy az utánpótlásnak lehetőséget biztosítsunk a szerep-

lésre. 

 A téli felkészülés jól sikerült, az első hat hét sérülésmentesen, minőségi munkával 

telt, a játékosok kifogástalanul dolgoztak. Az utolsó két hétben viszont több sérülés-

sel és betegséggel is meg kellett küzdenünk. 15 mezőnyjátékossal, három kapussal, 

plusz a PELC-es labdarúgókkal vágunk neki a tavaszi menetelésnek. Az átlagéletkor 

eddig sem volt magas, 23,6 év, ez mostanra 23-ra csökkent. Bízunk benne, hogy en-

nek csak a pozitív hozadékai csapódnak le nálunk. Célunk, hogy az őszhöz képest ja-

vítsunk a hazai eredményességen, a lehető legtöbb meccset megnyerjük és az után-

pótlás minél több játékpercet kapjon. Ez valószínű, hogy áldozatokkal fog járni és elő-

fordulhat, hogy az eredményességen is tetten érhető lesz. 

 Női csapataink továbbra is szépen teljesítenek annak ellenére, hogy a korábbi évek-

ben kiválóan szereplő lányok közül többen felsőoktatási tanulmányokba kezdtek, ke-

vésbé tudnak a futballra koncentrálni. Másrészt érezzük annak hatását is, hogy a kör-

nyékben is szerveződnek női csapatok, ez elszívó hatást jelent – különösen úgy, hogy 

mi tartjuk magunk ahhoz, hogy amatőr alapon szervezzük a női futballt.  

Utánpótlás-nevelés 

 A PELC a 2018/2019-es bajnokságban nyújtott teljesítményük alapján, egyesületünk 

közel 500 fiatal sportolója közül az alábbi játékosok érdemelték ki a legjobbaknak járó 

elismeréseket, amiket június 22-én Dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő és Máté 

István az MLSZ Veszprém Megyei Igazgatóságának Versenybizottságának Elnöke 

adott át. 

− Óvodás korcsoport: Szántó Áron  

− U 7: Gulyás Ábel 

− U 8: Ihász Bendegúz 
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− U 9: Palatin Dorka 

− U10: Hernádi Benjamin 

− U11: Szűcs Péter 

− U12: Lócsi Bálint 

− U13: Czere András 

− U14: Vági Dorina, Ruzsás Dávid 

− U15: Présing Balázs 

− U16: Vesztergom Bettina, Cseke Patrik 

− U17: Tóth Barnabás 

− U19: Szalai Júlia, Mogyorósi Bálint 

− Megyei csapat: Németh Rebeka Linda 

− NB II.: András Anita 

Év játékosai: 

− U 16: Kilinkó Nóra 

− U 19: Péter Kristóf  

 Klubunk az elmúlt években is sok fiatal játékost tudott 

felkészíteni olyan szintre, hogy neveltjeink magasabb 

osztályú klubok, illetve akadémiák érdeklődését is felkeltsék. Tehetségük, szorgal-

muk, hozzátartozóik támogatása és edzőink szakmai munkájának eredményeként a 

nyári átigazolási időszakban három játékosunk került magasabb szintű 

utánpótlásnevelő sportszervezethez. Présing Balázs kapusunk (U16) a Vasas Kubala 

Akadémia, Huszár Máté Pál kapusunk (U14) az Illés Akadémia, Hernádi Benjamin 

(U11) pedig a MOL Fehérvár FC színeiben folytatta fejlődését.  

 Testvérvárosunk meghívására U16-17-19-es csapatunk játékosai vettek részt június 

29-én az I. Kaufland Kupán Leinefeldében. Csapatunk első mérkőzésén a házigazdával 

találkozott, akik felett 3-2-es győzelmet aratott, a döntőben az FC Grone ellen 3-0-s 

eredménnyel megnyertük a 4 csapatos tornát. 

 A Pápai Egyesített Labdarúgó Club harma-

dik Bozsik Egyesületi Programját rendezte 

meg október közepén, amelyen két korosz-

tály mintegy 100 labdarúgó-palántája lé-

pett pályára. A Perutz stadion centerpályá-

ján és a műfüves játéktéren rendezték be 

az utánpótlás-edzők a különböző állomá-

sokat, ahol forgószínpad-szerűen a gyere-

kek életkorának megfelelő foglalkozásokon 

vehettek részt. Találkozhattak egyebek mellett labdás ügyességi játékokkal, 3-3 vala-

mint 5-5 elleni mérkőzésjátékkal, négy kapura történő versennyel, illetve volt olyan 
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is, ahol vonalfocit játszottak a gyerekek. Pápa mellett többek között Takácsi, Pápate-

szér, Pápakovácsi, Nemesszalók, Szerecseny, Kéttornyúlak utánpótlás-korú játékosai 

látogattak el. A program célja a játék megszerettetése, az egyesületi tömegbázis ki-

alakítása és szélesítése, a tehetséges gyermekek sportszervezetekbe irányítása volt. 

Lengyel Ferenc, a PELC szakmai igazgatója a rendezvény kapcsán azt mondta, a ma-

gyar futball reformtörekvései közül az egyik legjobb a Bozsik Program, hiszen a gyere-

kek arcán szemmel látható az öröm és a lelkesedés, a projektnek köszönhetően az 

évek során pedig jelentősen sikerült növelni a tömegbázist.  

 Októberben a Perutz Stadion adott otthont 

a Fair Play Cupnak. Az egész idényt felölelő 

bajnokságba az ország minden részéről ne-

veztek együttesek. A szakmai célok nem 

változtak, továbbra is a labdarúgás fejlesz-

tése, a szabadidős futball népszerűsítése, 

játéklehetőség biztosítása a középfokú ne-

velési-közoktatási intézmények csapatai 

számára, a Fair Play szellemiség és magatartásforma népszerűsítése, valamint egy 

színvonalas grassroots futball program működtetése a cél a 14-19 éves, középiskolás 

korosztály részvételével. 

 Január első hétvégéjén a 2020-as pápai téli teremszezon első kupáján ezüstérmet 

szereztek ifjú labdarúgóink. Az U11-es korosztályban a 2009. január elseje után szüle-

tettek számára rendezett kupán a házigazdák mellett az Ajka, a Veszprém és a Gyir-

mót lépett pályára, körmérkőzéses rendszerben. A torna elérte célját, játszottunk egy 

jót, mind a 12 játékos pályára lépett és ezüstéremmel térhetett haza. Az U10-es csa-

patunk is dobogón végzett a téli teremtornán, a veretlenül győztes Veszprém és az 

Ajka mögött a harmadik helyen végzett. Amit hétről-hétre gyakorlunk, abból sokat vi-

szont láttunk a pályán.  

 Egy héttel később a Pápa Kupa 30 éves története során ötödik alkalommal hódította 

el a győztesnek járó serleget Veszprém együttese. A nyolccsapatos tornán, köztük a 

két pápai együttes két csoportba osztva küzdött meg egymással a nemzetközi serdülő 

teremlabdarúgó tornán. A helyosztókon a PELC a hetedik és az ötödik helyért lépett 

pályára, végül a kékek hetedikek, a sárgák 

hatodikak lettek. Kicsit csalódottak vol-

tunk, jobb szereplést reméltünk, de sajnos 

gyengén játszottunk. 

 Január 19-én előbb a 2013, majd a 2012. 

január 1-je után születettek számára ren-

deztünk kupát. A játéknapon délelőtt az 

U7, délután az U8 lépett a Sportcsarnok 
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küzdőterére. A fiatalabbaknál a PELC harmadik lett a csoportjában, végül nyolc csapat 

közül az ötödik helyet szerezte meg, a tornát nagy csatában Gyirmót nyerte. Az egy 

évvel idősebbeknél a csoportkörben egy győzelem és egy vereség volt a hazaiak mér-

lege, a rájátszásban a bronzéremért vívott csatában sajnos a Gyirmót legyőzte Hor-

váth Tamás csapatát, mely így negyedik helyen végzett.  

 Február első szombatján hazai győzelem született az U9 Hirtenberger PELC Kupán, 

amelyen a 2011.01.01. után születettekből álló 5 csapat vett részt. Az első mérkőzés 

elvesztése után a következő három mérkőzést megnyertük, így miénk lett a torna-

győzelem. A tornán Radó Tamás utánpótlás edzőnk vezette csapatunk csak 2 gólt ka-

pott. Egyéni képességekben kiemelkedtünk a mezőnyből és csapat szinten is jól mű-

ködtünk, így megérdemelten nyertük meg a tornát. A 

torna legjobb játékosának Ihász Bendegúzt választot-

ták, a legjobb hazai játékos Pap Zsombor lett, de rajtuk 

kívül a többiek is hozzátették a magukét. 

 Február közepén második helyen végeztek U15-ös lá-

nyaink, a 2005.01.01. után született lányokból álló 

csapatok Városi Sportcsarnokban rendezett 

Hirtenberger PELC Kupáján. Csapatunk első meccsén 

2-0-ás győzelmet aratott Nemesgörzsöny ellen, majd 

1-0-ra vertük a Munkácsy iskola csapatát. A torna 

utolsó mérkőzése a torna első helyéről döntött, ahol 

6-1-re Türje csapata bizonyult jobbnak. 

Féléves értékelések  

 U7, edző: Horváth Tamás. Az edzések augusztusban kezdődtek, a jelenlegi létszám 18 

fő, igaz ebből vannak fiatalabbak (2014-es), de a heti két edzésen az edzésen résztve-

vők száma magas volt. Nagyrészt minden gyermeknél sikerült megkedveltetni a 

sportágat és a korosztály jó közösséget alkot, szeretik egymást a gyermekek, ami fon-

tos a későbbiekre nézve. Az edzéslátogatottság jónak mondható, főleg szeptember-

novemberi időszakaszban volt intenzív. Egy jó korosztályról beszélhetünk, ahol sok az 

értelmes kisgyerek. 

 U7-lány, edző: Pődör Ákos. Az idei évben is az volt a cél, hogy a Bozsik Egyesületi 

program indulásához a minimális létszámot tudjuk biztosítani. Szeptember hónapban 

az óvodákat kerestük fel, a szülői értekezleten be tudtuk mutatni, miről szól a prog-

ram. Ezt követően egyre több óvodás lány jött edzésre és megszerették a foglalkozá-

sokat. Létszámgondunk nem volt, minden Bozsik Fesztiválon a minimális létszámon 

túl is tudtunk ovisokat szerepeltetni. Jelenleg 6 fő lánynak tartunk foglalkozásokat, 

akik a korosztály sajátosságából adódóan folyamatosan cserélődnek. 
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 U8, edző: Horváth Tamás. Az edzések augusztusban kezdődtek, a jelenlegi létszám 19 

fő. Heti három edzés volt a csapatnak, a Bozsik-Programban és a gyirmóti felkészülési 

tornán szerepeltünk. A szabadtéri edzéseken tudtuk tartani az edzéstematikát. A hét-

fői edzésen két csoportban edzettünk, mivel nagy a különbség a gyerekeknél ezért a 

Coerverben, Exerlightsban is mások voltak a feladatok. A haladó csoporttal tudtunk 

haladni, de a kezdő csoportban teljesen az alapokról kellett kezdeni, mert nagyrészt 

olyan gyermekek csatlakoztak, akik nem vettek részt Óvodai Programunkban és most 

kezdték a focit. A korosztály nagyrésze megfelelően fejlődik, de sajnos nagyon nagy a 

különbség és sokszor nem úgy tudtunk haladni, ahogy kellene. 

 U9, edző: Radó Tamás. A csapat létszáma nőtt a kezdetekhez képest, jelenleg 17 fő 

van a keretben. Az új gyerekek teljesen a nulláról kezdték, alapok nélkül. Az edzéslá-

togatottság jónak mondható. Két tornán vettünk részt eddig, mindkettő jól sikerült, 

bár a megyei futsalban nem a mi csapatunk szintjéhez hasonló csapatokkal találkoz-

tunk, így körülbelül 50-1 es gólaránnyal nyertük azt a fordulót, a másikon pedig az 

ETO mögött a második helyet szereztük meg. 

 U9-lány, edző: Pődör Ákos. Ebben a korosztályban is a lányok toborzásával kezdődött 

a szezon, hogy a Bozsik Program első fesztiváljára a lányok felkészülten érkezzenek. A 

korosztálynál már a Bozsik fesztiválok játékos feladatait is beépítettük az edzésekbe, 

és a sok gyakorlás meghozta az eredményét, amit a Bozsik fesztiválok visszaigazoltak. 

Létszámunk jelenleg 8-10 fő között mozog. 

 U10, edző: Radó Tamás. A létszám nem nagyon változott az eddigiekhez képest, 16 

főből áll a keret, itt is van egy mag, akik rendszeresen járnak majdnem 100%-os 

edzéslátogatottsággal, a többiek pedig heti 1-2 alkalommal jöttek. A tavalyi évhez ké-

pest nem csak a technikai elemekben, de figyelemben, koncentrációban is történt 

előrelépés. Az ősszel ezzel a korosztállyal a kiemelt Bozsik tornákon szerepeltünk, 

ahol az U11-ből 3 fiú rendszeresen visszajátszott. Felemás játékkal, felemás eredmé-

nyeket értünk el. Volt, hogy jó napot fogtunk, volt, hogy nagyon gyengén játszottunk, 

de mindig akadt egy-egy jó teljesítmény akkor is, mikor a csapat gyengén szerepelt. A 

pápai torna sikerült a legjobban, ahol csupán egy vereséget szenvedtünk, a többi 

mérkőzést behúztuk és a gyerekek sok jó dolgot megvalósítottak a gyakorlatokból is.  

 U11, edző: Orovecz András. Augusztus 13-án kezdtük meg az edzéseket, sajnos nem 

túl bő kerettel. Igazából 10 fő, aki korosztályilag ide is tartozik, de 4 ügyesebb 2010-es 

gyerek is velünk készült. A csapat a Bozsik program nyugati régiós tornáin szerepel, 

6+1-es létszámú csapattal, de részt vettünk a Veszprém megyei U11 futsal bajnok-

ságban és az U11 futsal téli tornákon is. A szakmai igazgatótól kapott éves terv alap-

ján, ennek a korosztálynak heti 3 edzést tartunk.  

 U11-lány, edző: Pődör Ákos. Még ebben a korosztályban is a lányok toborzásával kez-

dődött a szezon. Szeptemberben minden általános iskolában felkerestük a testneve-
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lőket, tereljék hozzánk azokat a lányokat, akik futballozni szeretnének, csatlakozzanak 

egyesületünkhöz. A korosztályunk jól szerepelt, jó iramú, harcos mérkőzéseket ját-

szottunk, például a Győri ETO csapatát többször is sikerült meggyőző játékkal legyőz-

nünk. A téli Bozsik rendezvényen 4+1-es felállásban nem találtunk legyőzőre, a kisebb 

létszámú felállás kedvezett nekünk és nagyszerű játékot tudtunk produkálni. 

 U12, edző: Horváth Imre. A mindennapi edzéseken 17 játékos volt az ősz folyamán a 

csoportban. Kiemelt I. osztály Észak-Nyugati Csoportban játszottunk, 13 csapatból a 

10. helyen végeztünk. Játékban, szervezettségben nem maradunk el a nagytöbbség-

től, a védekezésünket sikerült jól összerakni, a gólszerzéssel viszont adósak maradtak 

a csatárok. Az edzéseken nyújtott teljesítmény jó volt, többen szinte minden edzésen 

jelen voltak. 

 U13, edző: Horváth Imre. A tavasszal többen abbahagyták a labdarúgást költözés 

okán, más sportágba mentek tanulmányaik miatt. Jelenleg 16 fő alkotja a csoportot. 

A gyerekek nagyrésze csak augusztus 15-e után kezdte meg az edzéseket, olyan is 

volt, aki csak szeptemberben állt edzésbe. Az I. osztály Észak-Nyugati Csoportban ver-

senyzünk 12 csapattal. A bajnokságot a végletek jellemezték, az ETO, Illés, ZTE, Sop-

ron, Gyirmót csapata kiemelkedik, a többség viszont hasonló képességű. Az edzéslá-

togatás hagy kívánnivalót maga után, az edzésmunka időnként jó, néha viszont na-

gyon sok a fegyelmezetlenség. Játékban, szervezettségben nem maradunk el a nagy 

többségtől, de a támadásbefejezésekben a második leggyengébb teljesítményt nyúj-

tottuk. A védekezésünk a hasonló erőt képviselő csapatok ellen jól működött. 13 csa-

pat közül a 11. helyen végeztünk. 

 U14, edző: Kun-Szabó Attila. 20 fős kerettel kezdtük a munkát, az átlagos edzéslét-

szám 15-20 között volt. Minden csapat ellen nyílt játékot játszottunk, letámadtuk az 

ellenfelet, s labdaszerzés után próbáltunk minél gyorsabban az ellenfél kapujához 

jutni. Sok nagy arányú győzelmet arattunk, a csapat 81 százalékos teljesítményt nyúj-

tott (11 győzelem, 1 döntetlen, 2 vereség), a csapat a harmadik helyen végzett.  

 U15, edző: Kun-Szabó Attila. Nyáron 16 fős kerettel indultunk az évnek, az átlagos 

edzéslátogatottság 11-14 gyerek között volt. Rengeteg volt a hiányosság, ezek egy ré-

szét sikerült pótolni. A csapat az ősszel 71 százalékos teljesítményt nyújtott, 10 győze-

lem és 4 vereség volt a mérleg, amivel az ötödik helyet szereztük meg. 

 U16-lány, edző: Markos László. A tavalyi 3. helyezett csapatból a 2003-ban született 

hét játékos korcsoportot váltott, így a tavalyi csapat alapemberei közül hárman ma-

radtak, valamint hatan olyanok, akik az előző szezonban kevesebbszer szerepeltek. A 

tavalyi U14-es csapatból a 2005-ösök közül négyen kerültek ebbe a korosztályba, két 

új igazolással is bővítettük a keretet. A csapat az MLSZ U16-os leány bajnokság nyuga-

ti csoportjában szerepel, az őszi szezont 19 ponttal a 4. helyen zártuk. A mérkőzése-

ken a hozzáállással, fegyelmezettséggel nem volt gond, azonban sérülések, betegsé-
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gek, iskolai elfoglaltságok miatt szinte mindig hiányzott valaki. Ez az eredményeket és 

egyes mérkőzéseken a játék színvonalát is befolyásolta. A sok hiányzó miatt az U14-es 

játékosok a tervezettnél több lehetőséget kaptak és általában jól teljesítettek. 

 U17, edző: Nicsenko, Igor. Július 22-én kezdtük a felkészülést, heti 4-5 alakalommal, 

uszodai lehetőséggel. Közösen az U19-es korosztállyal edzettünk, általában 10-12 fő 

vett részt a gyakorlásokon. A problémák a tavalyihoz hasonlók voltak, mindössze 

négy futballista jelent meg hetente legalább két- három alkalommal edzésen, a baj-

noki mérkőzéseken ők voltak felkészültek, a többiek csak talán testnevelési órán mo-

zogtak az iskolában. Így a bajnoki mérkőzéseken nem bírtak teljesíteni azok a játéko-

sok, akik nem edzettek. Az MLSZ U17. III. Észak-Nyugati osztályban jelenleg a 9. he-

lyen állunk (16 pont, 4 győzelem, 4 döntetlen, 5 vereség, 20-29-es gólkülönbség), de a 

10. és az 5. hely között kettő pont különbség van. Amennyiben az U19-nek nem kell 

kölcsönadni játékost, valószínűleg az 5-6. helyen tudunk végezni.  

 U19, edző: Nicsenko, Igor. Július 28-án kezdtük a felkészülést, heti 4-5 edzést tervez-

ve. A felkészülési időszakban nagyon kis létszámmal tudtunk csak dolgozni, sok gye-

rek ilyenkor vállal munkát, dolgoznak, szülőknek kell segíteni, így az edzéseken 8-12 

gyerek volt jelen. A mérkőzésekre 15 fős kereteket neveztünk, de csak 10-11 játékos 

állt rendelkezésre, így a keretet az U17-es csapatból kellett kiegészíteni, nemcsoda, 

hogy a csapat játéka hullámzó volt, így az eredményeink sem voltak stabilok. Az MLSZ 

U19. III. Észak-Nyugati osztályban az őszi idényben a 8. helyen végeztünk (13 mérkő-

zés, 20 pont, 6 győzelem, 2 döntetlen, 5 vereség, 24 lőtt gól, 32 kapott gól). 

 U19-női, edző: Tóth Ferenc. A korosztály a 2001, 2002 és 2003-ban született lányok-

ból áll. A tavalyi keret egy része fellépett az NBII-es csapathoz, a 2003-as születésűek 

pedig felléptek az U16-ból (a versenykiírás lehetővé teszi egy kapus és három me-

zőnyjátékos visszajátszását). Július közepén kezdtük a felkészülést, az edzéslátoga-

tottság meglehetősen gyenge volt, futballistáink jó része már dolgozott, de az ősz fo-

lyamán javult a helyzet. A csapat az NBII-es csapattal együtt készül. Az MLSZ U19 

Észak-Nyugati csoportjában a 9. forduló után a második helyen állunk, 6 győzelem 

mellett egy döntetlent értünk el és egy vereséget szenvedtünk. 
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Csapat 

(korosztály, nem) 
Bajnokság 

Helyezések 

2019/2020 félév 

U7 Bozsik Bozsik 

U8 Bozsik Bozsik 

U9 Bozsik Bozsik 

U10 Bozsik Bozsik 

U11 Bozsik Bozsik 

U12 Észak-Nyugat I.o. 10. 

U13 Észak-Nyugat I.o. 11. 

U14 Észak-Nyugat II.o. 3. 

U14 leány Észak-Nyugati csoport 1. 

U15 Észak-Nyugat II.o. 5. 

U16 leány NP Nyugati csoport 4. 

U16 Megyei bajnokság 1. 

U17 Észak-Nyugat III.o. 9. 

U19 leány Észak-Nyugati csoport 2. 

U19 Észak-Nyugat III.o. 8. 

Női felnőtt MB II. Nyugati csoport 7. 

Női felnőtt Megyei Női felnőtt 2. 

Öregfiúk Megyei III. osztály Észak 3. 
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Társadalmi kapcsolatok  

 Egyesületünk június 22-én tartotta szezonvégi záróünnepségét. A hagyományteremtő 

rendezvény keretein belül főzőversennyel, sportprogramokkal és a futballév díjainak 

átadásával vártuk a résztvevőket. A remek hangulatú eseményen finom ételek és ita-

lok kóstolgatása, szülő – gyerek sportcsaták, vidám beszélgetések erősítették a kö-

zösségi szellemet. 

 A Veszprém megyei női labdarúgó pontvadászatban a PELC-Nyárád II. együttese baj-

noki címet szerzett, a játékosok jól megérdemelt érmeiket a falunappal, búcsúval 

egybekötött Bitva-menti Kulturális Találkozón vehették át. 

 A Pápai Perutz Sport Kft. és a Pápai Egyesített Labdarúgó Club is csatlakozott „A Fut-

ball Éjszakája” rendezvényhez. 2019. szeptember 6-án lehetőség nyílt létesítménye-

ink látogatására. A „Szabad a pálya” program keretében a stadion pályáit szabadon 

használhatták a rendezvényre látogatók. A stadion VIP termében játékosaink, volt já-

tékosaink, edzőink tartottak élménybeszámolókat, illetve teqball bajnoksággal és 11-

es rúgó versennyel is vártuk az stadionba látogatókat. 

 Szeptember 21-én a Perutz Stadion adott otthont a fő támogatónk, a Hirtenberger 

cégcsoport sportnapjának. A megnyitót követően két-két pápai és ausztriai csapat 

játszott körmérkőzéses tornát.  A torna legjobb játékosa Nagy Péter, a torna gólkirá-

lya 8 góllal Horváth István, a legjobb kapus Kristian Kröss lett. A tornát követően két 

női csapatunk játszott egymás ellen, amit a “Crazy Girl” nyert. 

 A szeptember 28-29-i hétvégi bajnoki fordulóban került sor „A Szív Napja” kampány-

ra, amelyhez az MLSZ és egyesületünk is csatlakozott. A magyarországi kampányának 

jelmondata: „Szurkolj szívből, és szeresd a szíved!”. A PELC-NYÁRÁD – AIRNERGY FC 

mérkőzést megelőzően Darabont Mónika Tímea olvasta fel „A Szív Napja” üzenetet.  

 „Hull a pelyhes fehér hó" énekkel várták a kicsik és a nagyok idén is a Mikulást. Edző-

ink jelentkeztek, hogy segítségére lesznek a Télapónak az ajándékok kiosztásában. 

PELC-es bögrét és csokoládét hozott zsákjában.  

 December 15-én hatodik alkalommal ren-

deztük meg az Apuka Kupát és második al-

kalommal vártuk az anyukákat is egy kis 

focira a Városi Sportcsarnok küzdőterére. 

Idén a korábbi évekhez képest visszafogot-

tabb volt a szülők érdeklődése, az apukák 

kategóriájában négy, az anyukáknál három 

alakulat nevezett. A csapatokban adott 

korcsoporthoz tartozó szülők és nagyszü-

lők szerepelhettek, valamint az adott korosztály edzője, vagy egy más csapatban nem 
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szereplő PELC edző, vagy alkalmazott, tisztségviselő. A gyerekek és az Apuka kupa 

résztvevői fergeteges hangulatot teremtettek a lelátókon. A díjakat Grőber Attila, a 

PELC elnöke, Tóth Péter ügyvezető és Pődör Ákos szakágvezető adta át.  

 Egyesületünk fontosnak tartja, hogy lehetőségéhez mérten segítse szűkebb pátriánk 

olyan közösségeit, akik hátránnyal élő fiatalokkal foglalkoznak. December végén im-

már hagyományosan az ESZI Fogyatékosok Nappali Intézményének ellátottjait aján-

dékoztuk meg kézműves foglalkozásokhoz használható eszközökkel és fejlesztő tár-

sasjátékokkal. 

 Február elsején tartottuk második PELC bálunkat, ami a kedves társasági eseményen 

túl tovább erősítette klubunk társadalmi beágyazódását, kapcsolatépítésünket. 

III. Tervek 2020/2021-re 

 A jóváhagyott TAO-kereteink közel 90%-át 

sikerült feltöltenünk és reményünk van ar-

ra, hogy májusban a maradék összeget is 

begyűjtjük. Gondot az okoz, hogy a minket 

támogató vállalati kör egy része idén má-

jusban nem igazán fog tudni segíteni, ezért 

most úgy tűnik, hogy a jövő évi kereteinket 

csak 2021-ben leszünk képesek feltölteni, 

ami jelentős pénzáramlási problémákat 

okozhat. A problémát úgy tudjuk áthidalni, hogy a minket támogatók másik része 

nem a NAV-on keresztül utal, hanem közvetlenül, ezért évközben is pénzhez jutha-

tunk. 

 Az elmúlt években a versenyképes infrastruktúra kiépítésére összpontosítottunk, 

amivel az volt a célunk, hogy a lehetőségeink szerint a legjobb feltételeket biztosítsuk 

fiataljaink számára. Éppen ezért az elmúlt években a tárgyi eszközök ingatlan része 

állt a TAO kérelmek középpontjában is. A tavalyi évben azonban megváltoztak az elbí-

rálások preferenciái, így nem sikerült számos fontos ingatlanfejlesztés megvalósításá-

hoz szükséges források TAO-támogatásához engedélyt kapnunk.  

 Ezt tudomásul véve idén jelentősen megváltozik TAO-kérelmünk szerkezete. A koráb-

bi évektől eltérően jóval szerényebb sportingatlan beruházást tervezünk. A Perutz 

Stadion edzőpályáján még hiányzó pályavilágítás kiépítése, illetve a Fiumei utcai 

sportpálya, a Teveli úti sportpálya és a Perutz Stadion élőfüves nagypályák felújítása 

korábban is szerepelt a terveink között. Azért kérjük újra ezen projektjeink TAO-

finanszírozási lehetőségét, mivel a pályavilágítás, illetve a pályafelújítások fontos ré-

szei az utánpótlásunk jobb kiszolgálásának, hiszen a jobb minőségű pályák is az után-

pótlás-nevelés fejlesztését szolgálják. 
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 Az utánpótlás-nevelési feladatok ellátásában sok újdonság nincs, kialakult rendszert 

működtetünk, ennek további finanszírozási lehetőségét szeretnénk biztosítani a jövő 

években is. 

A Program jogcímek szerint igényelt TAO-támogatások megoszlása (%) 2015/2016 –2020/2021-ban (tervek) 

 

 Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása 

− Az idei TAO kérelem legnagyobb tétele az utánpótlás-nevelés közvetlen ráfordítá-

sainak biztosítása. Ennek a jogcímnek döntő részét (86%) a személyi ráfordítások 

teszik ki, amiket a megadott benchmarkok szerint számoltunk. Sporteszközök és 

felszerelések terén az elhasználódás mértékében szeretnénk pótolni az eszköze-

inket. Az UP képzésen belül a harmadik nagyobb tétel a versenyekhez kapcsolódó 

személyszállítási költségek. Két iskolában (Batthyány Lajos Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium, Pápai Tankerületi Központ) bérlünk 

télen tornatermeket. 

− A személyi állományunk stabil, két éve gyakorlatilag ugyanazzal a csapattal dolgo-

zunk mind a sportszakemberek, mind a menedzsment, kiszolgáló személyzetben. 

Úgy tűnik, az elmúlt évek sportfejlesztéseivel sikerült olyan feltételeket teremte-

nünk, ami vonzó, biztonságos környezetet ad a klubban.  

 Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás 

− Perutz Stadion edzőpálya világítás kiépítése. A 2018/19-es TAO pályázatunkban 

jóváhagyott nagy méretű élőfüves pályánk pályavilágítási rendszer nélkül került 

jóváhagyásra. A játéktér edzésekre, mérkőzésekre való maximális kihasználtságá-

hoz elengedhetetlenül szükséges a világítás kiépítése. 

− Fiumei utcai sportpálya, Teveli úti sportpálya és Perutz Stadion élőfüves nagypá-

lyák felújítása. Az UP csapataink által mérkőzésekre és edzésekre használt élőfü-

ves játéktereink minőségi javítását, karbantartását jelentő éves szükségességű 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Utánpótlás-nevelés, fejlesztés Képzések Tárgyi eszközök Tárgyi eszköz ingatlan 

2020/2021 

2015/2016 
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program. A pálya talajának marását, lazítását, szellőztetését, homokozását, táp-

anyagpótlását, felülvetését, vegyszeres védelmét foglalja magában. 

Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímeinek megoszlása (%) 2020/2021 (terv) 

 

 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 

− Pályakarbantartó gép – fűnyírótraktor tartozékkal. Együttműködés alapján hasz-

nált és általunk karbantartott hét sportpálya, ami három különböző telephelyen 

igényli pályaápoló gépparkunk bővítését. A fűnyíró traktor sokoldalúsága és tarto-

zék adapterei lehetővé teszik műfüves pályáink gondozását is. 

− Pályakarbantartó gép – két fűkasza. Sporttelepeink környezetrendezéséhez és a 

nagy gépekkel nem elérhető sportpálya felületek és szegélyek karbantartásához 

elengedhetetlenül szükséges gépek. 

− Pályatartozék – labdafogóháló (tartóoszlopok nélkül). Játéktereink alapvonali és 

oldalvonali labdafogó hálói folyamatos karbantartása, illetve cseréje miatt szük-

séges beszerzés. 

− Sporteszközök a felnőtt csapatok részére – négy sorfal, 87 labda. A képzéshez, 

versenyeztetéshez szükséges eszközök. 

IV. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósá-
ga, 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 aka-

démiákra, célunk, hogy az értékeinket megtartsuk. A megjelölt fejlesztésekkel vonzó-

vá kívánjuk tenni klubunkat, hogy később az önkormányzati támogatással, a tagdíj-

rendszerünkkel és szponzori bevételekkel a TAO nélkül is működni tudjon az egyesü-

let.  

5% 
7% 

2% 

86% 

Sporteszköz, sportfelszerelés   

Személyszállítási költségek 

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja  

Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai  
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 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 

tömegbázis kiszélesítése, ezáltal a labdarúgás népszerűsítése különösen a női labda-

rúgásban halad jó úton, amit tovább szeretnénk erősíteni. 

 2019/2020-as TAO-támogatóink. Köszönjük! 

Réti, Vérszegi és Társai Ügyvédi Iroda (PwC Legal) 

Hirtenberger Automotive Safety Hungary Gyártó és Kereskedelmi Betéti Társa-
ság 

Hungrana Kft. 

PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. 

Hungrana Keményítő és Izocukorgyártó és Forgalmazó Kft. 

Országos Dohányboltellátó Korlátolt Felelősségű Társaság 

Fehér ALU Kft. 

Pápateszéri Téglaipari Kft. 

Schoco Bon Kft. 

GALLUS Baromfitenyésztő és Keltető Kft. 

Talajerőgazdálkodási Termelő és Szolgáltató Kft. 

CSOKI SAVARIA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 

WÜRTH SZERELÉSTECHNIKA Kft. 

Boroszlán Zrt. 

Bótakő Kft. 

VEMÉV-SZER Építő- és Szerelőipari Kft. 

ELEKTHERMAX Fűtéstechnikai Tervező, Gyártó és Szerelő Értékesítő Kft. 

EMARSYS-Technologies Kft. 

ENGIE Magyarország Kft. 

KISS és FIVÉRE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság 

 


