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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 

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

2020/2021 

• 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 2020. március – 2021. február értékelése 

• A pápai felnőtt csapatok helyzete a sportfejlesztési terv kéziratának lezárása időpont-

jában:  

− A Perutz FC az NB III Nyugati csoportjában küzd, és 21 forduló után a 16. helyen áll, 

a megszerezhető 63 pontból 23-at begyűjtve (36,5%-os teljesítmény). Ez jelentősen 

rosszabb teljesítmény, mint a tavalyi, amikor is a bajnokság hasonló időszakában 

16 forduló után a 4. helyen állt, a megszerezhető 48 pontból 28-at begyűjtve (58%-

os teljesítmény).   

− A női első számú felnőtt csapatunk, a PELC az NB II Nyugati csoportjában küzd, ahol 

14 forduló után (13 mérkőzést játszva) 6 pontot szerezve a 11. (13,5%). A csapat a 

tavalyi bajnokság hasonló időszakában 11 forduló után 15 pontot szerezve a 7. he-

lyen állt (45%). 

− A PELC második számú női csapata (PELC-Nyárád) VEHIR.hu Megyei Női bajnokság-

ban 7 mérkőzést játszva vezeti a bajnokságot, a lehetséges 21 pontból 19-et sze-

rezve (90,5%).  

− PELC III. öregfiú csapatunk a CoreComm SI Megyei III. osztályú bajnokság Észak cso-

portjában 11 mérkőzés után a 2. helyen áll 27 pontot összegyűjtve (81%). 

• 2020 márciusában ismét elnyertük a női Ki-

emelt Képzési Központ minősítést. A cél, 

hogy a kiválasztott sportszervezetek a több-

letforrások birtokában a korábbinál na-

gyobb intenzitású, magasabb minőségű, 

nagyobb játékos létszámot érintő képzést 

folytathassanak. Az MLSZ a Kiemelt Képzési Központokon belül megkülönböztet Fej-

lesztési Központokat és Elit Központokat. A Fejlesztési Központok célja – elsősorban a 

női labdarúgás térképén korábban „fehér foltnak” számító területeken – a női után-

pótlás teljes vertikumának kialakítása és versenyeztetése (foglalkoztatása), valamint az 

NBII-es felnőtt női csapat működtetése, vagy annak előkészítése. A PELC női szakága a 

2020/2021. évadra ismét kiérdemelte a Kiemelt Képzési Központ – Fejlesztési Központ 

minősítést. 

• A kormánydöntés után március 16-tól új oktatási rend, „tantermen kívüli, digitális 

munkarend” lépett életbe az országban. Az iskolásokra vonatkozó döntést követően a 

Magyar Labdarúgó Szövetség ugyancsak március 16-tól határozatlan időre felfüggesz-

tette az összes utánpótlás korosztályú bajnokságát (az U19 és fiatalabb korosztályok-

ban). Ennek megfelelően a Pápai Egyesített Labdarúgó Club március 16-tól határozat-

lan időre szintén felfüggesztette az összes utánpótlás korosztály edzést. A Perutz Sta-

dion és edzőpályáink sem csoportosan, sem pedig egyénileg nem voltak látogathatóak 

játékosaink számára. 
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• Bár a játékosok nem látogathatták a PELC 

létesítményeket, dolgozóink továbbra is vé-

gezték a feladatukat. A helyzetet kihasz-

nálva elkezdődtek pályáink éves ápolási 

programjai, valamint a Fiumei utcai edzőpá-

lya öltözőfelújítási munkálatai.  

• Felújítottuk a Fiumei utcai sporttelep öltö-

zőépületét. Erre a TAO-s pályázat adott lehetőséget, mivel sikeresen pályáztunk tárgyi 

eszköz fejlesztésre. A sporttelepen néhány éve a füves játéktér öntözőrendszert ka-

pott, kiépítettük a pálya megvilágítását, labdafogóval láttuk el a létesítményt, melynek 

következtében az utánpótlás bajnoki mérkőzésekre és felnőtt női mérkőzésekre is al-

kalmassá vált. Az öltöző hiányában sem a sportolók, sem a játékvezetők nem tudtak itt 

öltözni, a Perutz Stadionból jártak át. Így 

nem volt hitelesíthető a pálya, szükségessé 

vált az öltöző felújítása. 35 millió forintot 

költhettünk a beruházásra, az összeg 70 

százaléka TAO-s forrásból származott, a 

többit az önkormányzati támogatás fe-

dezte. Az öltözőépület toldalékát is lebon-

tottuk, a megmaradó részt kívül-belül felújí-

tottuk és rendeztük a környezetét is. Az öl-

töző mellett lévő régi ebédlőépületet le-

bontottuk, hiszen veszélyessé vált már. Az öltözők belül komfortosabbá váltak, meg-

változott a belső tagolás és az épületen kívülről megközelíthető mosdókat is kialakítot-

tunk a nézők és a szabadidős sportolók számára. 

• Az iskolákban bevezetett tantermen kívüli digitális munkarend mintájára márciusban 

mi is elkezdtük a „sportpályán kívüli digitális egyéni edzésprogram” elnevezésű rend-

szerünk kiépítését, működtetését. Természetesen egy csapatjáték esetében teljes ér-

tékű edzésmunkáról nem igazán beszélhetünk, de átmenetileg jó megoldás lehet, és 

helyesen alkalmazva remek képességfejlesztő eszközként is értelmezhető az egyéni 

edzés. Edzőink minden labdarúgónkkal, adott esetben a szülőkkel, felvették a kapcso-

latot és az egyesületünk által előfizetett 

MATCHMEETIG edzéstervező felület segít-

ségével személyre szóló edzésprogramot 

juttattak el a fiatal labdarúgóinkhoz. Ami-

kor visszatérhettek a gyerekek a pályára, 

örömmel nyugtáztuk, hogy sokan éltek is 

ezzel a lehetőséggel és részt vettek az edzé-

seinken.  
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• Azt látnunk kell, hogy a mi szintünkön a digitális támogatással végzett egyéni (otthoni) 

edzésmunka nem jelent valós alternatívát. A klub sem volt erre tökéletesen felké-

szülve, de még kevésbé a hozzánk járó gyerekek, a családok többsége. Nemcsak a min-

dennapi gondok jelentettek gátat, a digitális készségek sem olyanok a mi környeze-

tünkben, ami teljes értékű felkészülést tenne lehetővé, és erről meg is bizonyosodhat-

tunk, amikor a lezárások után visszatértek a fiataljaink. 

• Május 20-tól a vírushelyzet olyan szintre ért, hogy kellő óvintézkedések mellett, magas 

éberséggel és elővigyázatossággal folytatni tudtuk az edzéseket. Szigorú feltételekhez 

kötöttük az edzések újralátogatását. 

− Kiskorú sportolóink csak a törvényes 

képviselő által kitöltött és aláírt nyilat-

kozat leadását követően, a saját felelős-

ségre, önkéntes alapon vehettek részt 

edzéseinken. 

− Nagykorú sportolóink csak kitöltött és 

aláírt nyilatkozat leadását követően, saját felelősségre, önkéntes alapon vehettek 

részt edzéseinken. 

− Az edzésekre lehetőleg a klub egyenszerelésében kellett érkezni, a maszk haszná-

lata erősen ajánlott volt. 

− A gyülekező minden esetben az edző által megadott helyen történt, egymástól 

megfelelő távolságot megtartva. 

− A szülők a Sporttelep területére nem léphettek be. 

− Saját kulacsot, italt kellett hozni a sportolóknak. 

− A felszereléseket minden edzés után ki kellett mosni. 

− Megérkezéskor a kezeket fertőtleníteni kellett. 

− Az edzés végén kötelező volt kézmosást, kézfertőtlenítés végezni, illetve minden 

olyan alkalommal kötelező volt a kézmosás, kézfertőtlenítés amikor az edző azt el-

rendelte. 

• Júniusban megszerveztük focitáborunkat. A fiatalok a Pápai Egyesített Labdarúgó Club 

edzőinek iránymutatása mellett tartalmas 

napokat töltöttek el együtt. Amikor nem 

esett, a Perutz stadionban zajlottak a foglal-

kozások, az első héten 30-an kergették a 

labdát, a következő turnus létszáma pedig 

már meghaladta a 40 főt. A résztvevők zöme 

a 2009, 2010, 2011-es korosztályból került ki, örömteli volt, hogy sok lány is jelentke-

zett, akikkel külön csoportban foglalkoztunk. A csoportbontások alkalmával a játékos 

foglalkozások, a labdarúgók készség-és képességfejlesztő módszerét előtérbe helyező 

Coerver-módszer, a 2-2, 3-3 elleni játékok mind terítékre kerültek. 
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• Júliusban a PELC III. sikerével zárult a Takácsi Kupa, amelyet megyei alsóbb osztályú 

csapatoknak már ötödik alkalommal rendeztek meg. Három hétvégén folytak a küzdel-

mek a sportpályán, ahol a szervezők a tornát egy 50×25 méteres pályán rendezték 

meg, öt méteres kapukra. A felkészülést remekül szolgálta a kupa, a járvány után na-

gyon várták már a játékosok, hogy újra pályára léphessenek és tétmeccseket játszhas-

sanak. 

• Júliusban adtuk át mintegy 2,5 millió forint 

értékben az új sportfelszereléseket a Pápai 

Egyesített Labdarúgó Club lány és női csa-

patai játékosainak. Az átadáson több, mint 

30-an jelentek meg. A versenykorcsoportok 

(NB II, U19, U16, U14) labdarúgói a Perutz 

stadionban vehették át a sporttáskákat, 

amelyekben mindent megtalálhattak, me-

lyekre az edzések, az utazás és a mérkőzésekre való készülés során szükségük lehet. 

• A vírus második hullámának idején igyekeztünk sok mérkőzést játszani, mert nagy volt 

a bizonytalanság, hogy kikkel lehet játszani, hogyan zajlanak majd a bajnokságok. Min-

ket sem kerültek el a fertőzések, de csak kevés számú csapat került karanténba, és ők 

sem hosszú időre. Ugyanez igaz a háttér menedzsmentre is, a kevés számú fertőzöttet 

hatékonyan tudtuk helyettesíteni addig, amíg felépültek.  

• A támogatásoknak köszönhetőn nem voltak folyó fizetési gondjaink, majdnemhogy a 

szokásos üzletmenettel sikerült eddig átvészelnünk ezt az időszakot. A szakmai munka 

jobban megsínylette ezt a különleges helyzetet. A bizonytalanság és a rejtett fenyege-

tettség, a környezet, hozzátartozók iránti aggodalom és kötelezettségek hektikussá 

tették a mindennapokat. Ezzel együtt, a lehetőségek függvényében igyekezett min-

denki becsülettel helytállni.  

• A nehézségek ellenére január végén újra megszerveztük a Hirtenberger PELC Kupákat 

a Sportcsarnokban. A koronavírus járvány 

miatt sajnos zárt kapuk mögött, betartva az 

MLSZ irányadó egészségvédelmi protokoll-

ját. U7 és U8 csapataink ellenfelei a Király SE 

Szombathely és az Üstökös FC Győr voltak. 

U9-es korcsoportban a PELC 2 csapata mel-

lett megmérettette magát az Üstökös FC 

Győr 2 csapattal, a Gyirmót SE és a Király SE. 

U10-es korcsoportban a PELC 2 csapata mellett lépett pályára még a Csornai SE és a 

Király SE. Szokásainktól eltérően idén eredményeket nem hirdettünk, ajándékként 

minden játékos édességet kapott. Díjaztuk a torna legjobb játékosát, a legjobb kapust, 
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a gólkirályt és a legjobb hazai játékost. Őket egy nagy tábla csokoládéval is megaján-

dékoztuk.  

III. Tervek 2021/2022-re 

• A korábbi évek forrásgyűjtési problémái miatt az elmúlt években abba a spirálba kerül-

tünk, hogy adott évben az előző évi kereteket gyűjtjük, így folyamatosan hosszabbítást 

kérünk a programjaink megvalósítására (a vállalt kötelezettségeket aztán teljesítjük is). 

Az MLSZ COVID támogatása is segített a zavartalan működés fenntartásában.  Szűkebb 

pátriánk TAO forrásainak szűkössége okán a 2020/2021-es keretek feltöltésével kis ké-

sésben vagyunk, ami kisebb mértékű likviditásmenedzsment tevékenységet igényel tő-

lünk. A támogatók egy része azonban előlegből is tudott támogatni minket, így az után-

pótlás-nevelési programjaink nem szenvednek kárt.     

• Az utánpótlásképzési rendszerünkben több, mint 300 fiatallal, köztük 76 lánnyal fog-

lalkozunk. 

Létszámadatok korosztályonként 2021 (fő) 

• Az elmúlt években a versenyképes infrastruktúra kiépítésére összpontosítottunk, ami-

vel az volt a célunk, hogy a lehetőségeink szerint a legjobb feltételeket biztosítsuk fia-

taljaink számára. (Ennek eredményeit visszaigazolta a Double Pass felmérése is.) Éppen 

ezért a tárgyi eszközök ingatlan része állt a TAO kérelmek középpontjában is. A közel-

múltban azonban megváltoztak az MLSZ elbírálások preferenciái, valamint nehézséget 

jelentett egy nagyobb léptékű fejlesztési projekt elemünk (élőfüves edzőpálya) fede-

zetének megteremtése. Ezért annak megvalósulásáig, ami reményeink szerint 2021., 

nem nyújthatunk be ingatlanfejlesztésre vonatkozó pályázatot. 
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• Ennek megfelelően idén radikálisan változik a támogatási igény szerkezetünk. Csak 

utánpótlás-neveléssel kapcsolatos ráfordításokat és nem ingatlan jellegű tárgyi eszköz 

beruházás, felújítást szerepeltetünk a pályázatban. 

A Program jogcímek szerint igényelt TAO-támogatások megoszlása (%) 2015/2016 –2021/2022-ben (tervek) 

 

• Az utánpótlás-nevelési feladatok ellátásában sok újdonság nincs, kialakult rendszert 

működtetünk, ennek további finanszírozási lehetőségét szeretnénk biztosítani a jövő 

években is. 

Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímeinek megoszlása (%) 2021/2022 (terv) 

 

• Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása 

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

sainak biztosítása. Ennek a jogcímnek döntő részét (79%) a személyi ráfordítások 

teszik ki, melyeket a megadott benchmarkok szerint határoztunk meg. A személyi 
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állományunk stabil, két éve gyakorlatilag ugyanazzal a csapattal dolgozunk mind a 

sportszakemberek, mind a menedzsment, kiszolgáló személyzetben. Úgy tűnik, az 

elmúlt évek sportfejlesztéseivel sikerült olyan feltételeket teremtenünk, ami 

vonzó, biztonságos környezetet ad a klubon belül.  

− A második legnagyobb tétel a létesítménybérleti díjak, amit a megemelt szolgálta-

tást nyújtó létesítmények arányosan emelkedő bérleti díja indokol.  

− Az UP képzésen belül a harmadik legnagyobb tétel a versenyekhez kapcsolódó sze-

mélyszállítási költségek.  

− Sporteszközök és felszerelések terén az elhasználódás mértékében szeretnénk pó-

tolni az eszközeinket. 

• Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 

− Pályakarbantartó gép – két fűkasza. Sporttelepeink környezetrendezéséhez és a 

nagy gépekkel nem elérhető sportpálya felületek és szegélyek karbantartásához el-

engedhetetlenül szükséges gépek. 

− Pályakarbantartó gép – homokszóró. Általunk karbantartott sportpályáink száma 

(7 db), valamint ezek egymástól való távolsága (3 különböző telephely) indokolja 

pályaápoló gépparkunk bővítését. A homokszórógép segítségével tovább tudjuk 

növelni pályáink karbantartásának minőségét. 

− Pályakarbantartó gép – talajlazító. Általunk karbantartott sportpályáink száma (7 

db), valamint ezek egymástól való távolsága (3 különböző telephely) indokolja pá-

lyaápoló gépparkunk bővítését. A talajlazítógép segítségével tovább tudjuk növelni 

pályáink karbantartásának minőségét. 

− Informatikai beruházás – számítógép, laptop, notebook. A mindennapi irodai szer-

vezőmunkához és az edzők munkavégzéséhez folyamatosan fejlesztjük számítógé-

pes eszközeinket. 

− Berendezési eszköz – öltözőberendezés (pad, szekrény, fogas). Utánpótlás öltöző-

ink színvonalának emeléséhez szükséges eszközbeszerzés. 

− Sporteszköz (felnőtt) – kapuháló 3x2 méter. Műfüves kispályáink elhasználódott 

kapuhálói cserére szorulnak. 

− Pályatartozék – eredményjelző (beépítés nélkül). A Perutz Stadionban 2021-ben 

megvalósuló füves nagypálya projekt hiányzó tartozékaként beszerzendő eszköz. 

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

• A labdarúgás, mint ahogy a többi sportág is, több mint egyszerű mozgás. Alázatra ne-

velő, közösséget és jellemet formáló, egészséget megőrző tevékenység. A sport tanít, 

ügyesebbé és bölcsebbé tesz. Ezért egyesületünk fő céljának tartjuk, hogy minél több 
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gyermeket kapcsoljunk a labdarúgáshoz, s azon keresztül neveljük őket. Azt szeret-

nénk, ha a hozzánk járó sportolók nemcsak focizni tanulnának, hanem viselkedéskul-

túrájuk is fejlődne. Legfontosabb célunk, hogy a pápai tehetségek saját maguk által 

meghozott döntés alapján nálunk maradjanak, csak a legtehetségesebbek menjenek el 

tőlünk az akadémiákra, célunk, hogy az értékeinket megtartsuk. A megjelölt fejleszté-

sekkel vonzóvá kívánjuk tenni klubunkat, hogy később az önkormányzati támogatással 

és a tagdíjrendszerünkkel a TAO nélkül is működni tudjon az egyesület.  

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

magas gyerekszám jó alapot jelent egy utánpótlásbázis 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. 


