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I. A Sportfejlesztési program rövid bemutatása 

A sportszervezet fejlesztési tervét megalapozó sportfejlesztési program  

• A sportszervezet fejlesztési tervét megalapozó jogszabályok és dokumentumok listáját 

a Program rögzíti. 

• A továbbiakban a sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi LXXXII. törvényre és a kapcsolódó jogszabályokra TAO-jogszabályok-

ként, a támogatás rendszerére, az eljárásra, a támogatásra összefoglalóan TAO prog-

ramként, TAO támogatásként vagy egyszerűen TAO-ként fogunk hivatkozni. 
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II. Sportfejlesztési program 2021. június – 2022. július értékelése 

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

jában  

− A Perutz FC az NB III. Nyugati csoportjában küzd és 22 forduló után az 5. helyen áll, 

a megszerezhető 66 pontból 36-at begyűjtve (54,5%-os teljesítmény). Ez jelentősen 

jobb teljesítmény, mint a tavalyi, amikor is a bajnokság hasonló időszakában 21 

forduló után a 16. helyen állt, 36%-os teljesítménnyel.  

− A női első számú felnőtt csapatunk az NB II. Nyugati csoportjában küzd, ahol 16 

forduló után (15 mérkőzést játszva) 4 pontot szerezve a 13. (8,9%). A csapat a ta-

valyi bajnokság hasonló időszakában 11. helyen állt 15,4%-os teljesítménnyel. 

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

ban 9 mérkőzést játszva veretlenül vezeti a bajnokságot, a lehetséges 27 pontból 

23-et szerezve (85,2%).  

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

portjában 10 mérkőzés után a 4. helyen áll 19 pontot összegyűjtve (63%). 

• 2021 februárjában egyesületünk a DoublePass és az MLSZ közös auditján a Körzet Köz-

pont minősítést szerezte meg. Az audit értékelésében foglaltakat elemezte az egyesü-

let vezetősége és az elnökség határozata alapján új klubstruktúra került kialakításra. 

2021 júliusától Nagy Mihály került kinevezésre a Körzet Központ szakmai vezetőjének, 

Radó Tamás pedig operatív vezetőnek. Az ügyvezetői feladatokat továbbra is Tóth Pé-

ter látja el. Az edzői kar együtt maradt, sőt, 3 fővel erősödött.  
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• Az új szakmai vezetés kidolgozta a Körzet 

Központ képzési és versenyeztetési elveit 

és terveit, valamint egy középtávú fejlesz-

tési tervet, mely megteremtheti annak a le-

hetőségét, hogy egyesületünk a jövőben 

harcban lehessen a Tehetség Központ mi-

nősítésért.  

• A Körzet Központ besorolás férfi utánpótlás 

versenykorcsoportjaink számára hozott je-

lentős változásokat, hiszen megváltozott 

bajnoki rendszerben kezdték meg az új baj-

nokságot. A Bozsik-programban szereplő 

korosztályaink és a Kiemelt Képzési Köz-

pont minősítésű leány szakágunk esetében 

kisebb arányú volt a bajnokságok változása. 

Ennek megfelelően személyi és strukturális 

változások szintén főleg a férfi UP csapatok-

nál történtek. 

•  A pandémia hatásai egyesületünknél is el-

kerülhetetlenek voltak, de a folyamatos és következetes megelőzési és védekezési in-

tézkedéseknek köszönhetően, viszonylag kevés esetben kerültek csapataink és játéko-

saink karanténba, így nem voltak gondjaink a mérkőzések lejátszásával, sem a klub dol-

gozóinak feladatellátásával. Természetesen hátrányosan hatottak és hatnak jelenleg is 

a járvány miatt elmaradt események, elhalasztott közösségi programok. Fokozott erő-

feszítéseket kellett tennünk a gyerekek lemorzsolódásának elkerüléséért, az óvodai 

programunk újjáélesztéséért. Ebben segített, hogy egyesületünk megteremtette an-

nak feltételeit, hogy a Kormány védelmi intézkedéseinek sportrendezvényekre vonat-

kozó jelenleg érvényben lévő szabályai betartása mellett 2021. május elejétől ismét 

látogathatókká váltak utánpótlás mérkőzéseink. 

• A 2020/2021-es bajnokságban szép sikert értek el női utánpótlás csapataink. Az U19-

es lányok az utolsó fordulóban a Csákvár legyőzésével a bajnokságban megszerezték 

az aranyérmet. A csapat kiválósága, Vesztergom Bettina 48 találattal a gólkirálynői cí-

met is elhódította. Az U14 HNP Észak-Nyugati csoportban csapatunknak a második, az 

U16-osoknak az NP Nyugati csoportban a harmadik helyet sikerült megszereznie. Női 

csapatunk a VEHIR.hu Megyei Női bajnokságban szintén első helyezett lett. A férfi me-

zőnyben kevésbé ment jól, az U16-osoknak viszont sikerült a CoreComm SI Megyei U16 

Nyugat bajnoki címét elhódítania. Rajtuk kívül a CoreComm SI Megyei III. osztály Észak 

csoportjában lett második a PELC csapata.  
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A női korosztályos futball rövid értékelése 

• A lányok alsó korosztályainál a játékoskereteink folyamatosan alakultak, de sok gyere-

ket tudunk egyesületünk számára megnyerni. Korosztály szempontjából a 2010-es szü-

letésűtől az óvodásokig vettek részt a lányok a foglalkozásokon. Sajnos a korábbi évek-

től ellentétben most nem tudtuk megrendezni az általános és középiskolás leány tor-

nákat, ahol az ügyes játékosokat igyekeztünk hozzánk igazolni. A téli leány „PELC ku-

pát” is el kellett hagynunk, pedig nagyon fontos lett volna, hogy a környező települé-

sekről is tudjunk játékosokat igazolni. Elkezdtük a tiszta lány óvodás korcsoport kiala-

kítását is, ami azt jelenti, hogy egyesületünktől az óvodákba kilátogató edzők foglalko-

zásain kívül heti egyszer az ügyesebb kislányok egyesületi szinten is edzettek. A lányok 

versenyeztetése a Bozsik tornákon valósult meg, ovisaink lelkesen és ügyesen teljesí-

tették a játékos és ügyességi feladatokat. Létszámgondunk nem volt, minden tornán a 

megengedett létszámon túl is tudtunk ovisokat szerepeltetni. Az U11-es korosztályunk 

szerepelt jól ebben az idényben, jó iramú, harcos mérkőzéseket játszottunk.  

• A lány U14-es korosztályban a 2020/2021-es bajnoki évben több erős csapattal, Puskás 

Akadémia, Kelen Sc, MOL Fehérvár stb.  kellett megküzdenünk, ennek ellenére a do-

bogó második fokára állhatott fel a csapat, Szabó Fruzsina a góllövőlista második helyét 

szerezte meg. Az edzéslátogatottság az egész szezon alatt jónak volt mondható. Sajnos 

a vírushelyzet miatt a Bozsik tornák, így az eddig jól működő hétközi mérkőzések elma-

radtak, ahol a mérkőzésszituációkat tudtuk gyakorolni a hétvégi bajnoki meccsekre. Az 

edzéseket összevonva az U16-os korosztállyal tartottuk, mivel az U14-ből 7 játékos a 

nagyobbak között is szerepelt az egészpályás bajnokságban. Az edzések időpontjai 

gyakran változtak, mivel volt olyan hét, hogy a lányoknak 3 mérkőzésük is volt, ilyenkor 

átmozgató, regeneráló tréningeket vezényeltünk.  
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• A lány U16-os csapatunk nagy részének nem jelentett újdonságot a nagypálya. A keret 

az U14-es korú (2007-2008) játékosokkal egészült ki, közülük nyolcan mindkét bajnok-

ságot végig játszották. A kettős terhelés néhányszor teljesítményüket negatívan befo-

lyásolta, de fejlődésükön óriásit lendített.  A lányok az edzéseken megfelelő létszám-

mal vettek részt. Edzésmunkájukkal, hozzáállásukkal elégedettek lehetünk. A 11 csa-

patos bajnokságban a 3. helyen végeztünk. A mezőnyből kiemelkedett a Veszprém UFC 

csapata. 2 mérkőzés kivételével mindig nyertek – mindkét döntetlenüket ellenünk ját-

szották. Játékunk alapját mindvégig a fegyelmezett védekezés jelentette. Ezt mérkő-

zésről-mérkőzésre egyenletesen meg tudtuk valósítani, hol szinte hibátlanul, hol több-

kevesebb hibával. Támadó játékunk folyamatosan javult, fejlődött, ez tavasszal a szer-

zett gólok számában is megmutatkozott. 

• A leány U19-ben a nyári korosztály váltásnál a 2004-es születésű lányok kerültek fel az 

U16-os csapatból, minimális lemorzsolódás mellett. Egész évre lebontva változékony 

volt az edzéslátogatottság, mivel minden játékosnak minimum 2 mérkőzése volt egy 

héten, nagyon kellett figyelni a megfelelő rehabilitációra és pihenésre. A novemberi 

középiskolai leállás miatt nem volt egyszerű az edzések megtervezése. Minimális ter-

vünk a dobogó valamelyik fokának elérése volt, a megszerzett bajnoki cím bravúrnak 

számít, ami a játékosok kimagasló teljesítményének volt köszönhető.  

 

• Egyesületünk célja, hogy lehetőséget biztosítson arra, hogy minden gyermek számára 

elérhető legyen a labdarúgás, illetve annyi időt szentelhessenek szenvedélyüknek, am-

ennyit csak szeretnének. Ennek érdekében szeptember közepén elindítottuk GRUND-

FOCI programunkat, amiben a különböző korosztályaink pihenő napjain lehetőség nyí-

lik egy edző felügyelete mellett a kötetlen, önfeledt játékra a Perutz stadion pályáin. 
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Itt nemcsak saját játékosainkat vártuk, hanem azokat a gyermekeket is szívesen fogad-

tuk, akik eddig még nem szerepeltek a PELC színeiben és nem az egyesületünk igazolt 

labdarúgói. A PELC grundfoci program a Pápai Perutz FC bajnoki mérkőzései alatt is 

elérhető volt a műfüves pályán. Előzetesen jelentkezésre nem volt szükség. 

• 2021. október közepén a Perutz Stadion adott otthont a McDonald’s Fair Play Cupnak. 

12 csapat jó hangulatú mérkőzéseket játszottak egymással. Az ország és városunk kö-

zépiskolás csapatai az elmúlt években színvonalas mérkőzéseket játszottak. Az egész 

idényt felölelő bajnokságba az ország minden részéről neveztek együttesek. A szakmai 

célok nem változtak, továbbra is a labdarúgás fejlesztése, a szabadidős futball népsze-

rűsítése, játéklehetőség biztosítása a középfokú nevelési-közoktatási intézmények csa-

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

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

kolás korosztály részvételével.  

 

•    A járványügyi helyzet adta lehetőségek megnehezítették hagyományos toborzó te-

vékenységünket is, de novemberben ennek ellenére tudtunk tornát rendezni városi és 

körzeti általános iskolák számára. Hat általános iskola vett részt a Perutz Stadion mű-

füves pályáján megrendezett kupán. A tornán 2008. január 1. után születettek vehet-

tek részt. A mérkőzéseken versenyengedéllyel nem rendelkező játékosok léphettek pá-

lyára. A küzdelmek párhuzamosan 2 pályán 3×2 méteres kapukra folytak.  
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• A járványügyi nehézségek ellenére 2022. januárjában újra megszerveztük a fő támoga-

tónkról elnevezett teremtorna sorozatunkat, az Astotec PELC Kupákat a Sportcsarnok-

ban. Betartva az MLSZ irányadó egészségvédelmi protokollját, U7, U8, U9, U10, U11 

korcsoportos csapataink mérették meg magukat a játéknapokon. Óriási lelkesedéssel 

vetették bele magukat a küzdelmekbe a gyerekek, hiszen nagyon ki voltak már éhezve 

a versenyhelyzetekre, mérkőzésekre.  

 

• 2022. január végén mindkét fél számára hasznos és előnyös együttműködési megálla-

podást kötött egyesületünk az MTK Sándor Károly Labdarúgó Akadémiával. A szakmai 

együttműködés értelmében klubunk a jövőben a legígéretesebb játékosait a fővárosi 

egyesülethez irányítja, ahol megmutathatják tudásukat. 
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       Az Akadémia pedig szakmai programokkal, képzésekkel, meghívásokkal segíti a PELC 

munkáját. Az aláírásnál jelen volt a Nagy Mihály, a Körzet Központ vezetője, Székely 

Zsolt, a Sándor Károly Labdarúgó Akadémia szakmai igazgatója, valamint Kővári Péter, 

előakadémia-vezető.  

• A partnerségi megállapodás keretében, első fecskeként, két játékosunk vett részt az 

MTK U12-es korosztályos csapatának edzésén. Kovács Barnának és Varga Máténak na-

gyon tetszett az edzés, melyre Radó Tamás körzetközponti operatív vezető kísérte el 

játékosainkat. A nagyon családias és barátságos légkörben az edzőtársak pozitív hoz-

záállásával kiegészülve a gyerekek nagyon élvezték a lehetőséget. Tóvaj Kristóf az U12-

es korosztály edzője, illetve Kővári Péter előakadémia vezető elégedettségét fejezte ki 

játékosaink edzésteljesítményével kapcsolatban. Azóta további labdarúgóink után is 

érdeklődött partnercsapatunk, más korosztályok játékosai is szerephez jutnak majd 

MTK edzéseken és edzőmérkőzéseken. 

• 2022. februárjában ismét elnyertük a női Kiemelt Képzési Központ minősítést. Az álta-

lunk megcélzott és elnyert szint a Fejlesztési Központ. Ezek célja – elsősorban a női 

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

teljes vertikumának kialakítása és versenyeztetése (foglalkoztatása), valamint az NBII-

es felnőtt női csapat működtetése, vagy annak előkészítése. Ezen elvárásoknak eleget 

teszünk és folyamatosan törekszünk a fejlődésre. Az NBII-es felnőtt csapatunk kapcsán 

akadnak nehézségeink, aminek egyik oka az, hogy mivel teljesen mértékben amatőr 

alapokon működik a csapat, nehezen tudjuk megtartani játékosainkat más csapatokkal 

szemben. Másrészt – mint ahogy erre a korábbi sportfejlesztési terveinkben részlete-

sen kitértünk – jelentős hátrány, hogy Pápán nincs felsőfokú oktatás, ezért játékosaink 

többsége érettségi után továbbtanul, elhagyja a várost. Ezzel együtt az MLSZ céljával 

összhangban mi is arra törekszünk, hogy a többletforrások birtokában a korábbinál na-

gyobb intenzitású, magasabb minőségű, nagyobb játékos létszámot érintő képzést va-

lósítsunk meg.  

• Az évek óta működő, a város mind a kilenc tagintézményére kiterjedő óvodai progra-

munk újabb fontos állomáshoz érkezett. 2022. február végén egyesületünk megállapo-

dást kötött a Pápai Tankerületi Központtal azzal a fő céllal, hogy játékoslétszámunk pi-

ramisának alapját a lehető legszélesebbre tárjuk. A szerződés értelmében a 

2022/2023-as tanévtől három oktatási intézményben tanórai labdarúgó foglalkozások 

indulnak az első és második évfolyamok osztályaiban. A PELC edzői az iskolákban, il-

letve alkalmanként a Perutz stadionban foglalkoznak majd a gyerekekkel. Az ünnepé-

lyes eseményen Egyházi Andrea, a Pápai Tankerületi Központ vezetője, Tóth Péter, a 

PELC ügyvezetője, valamint az érintett iskolák intézményvezetői – Mógor Adrienn, 

Heizer Zoltánné és Ferenczi Kálmán aláírásukkal szentesítették a szerződéseket. 
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• A PELC által bérleményként használt sportlétesítményekben műszaki dolgozóink az 

előző évekhez hasonlóan végezték a feladataikat. Pályáink éves ápolási programjai za-

vartalanul megtörténtek. Pozitív változást hozott, hogy a létesítmények tulajdonosa, 

Pápa Város Önkormányzata, időközben létrehozta a Pápai Sport Nonprofit Kft-t a még 

tervszerűbb és hatékonyabb üzemeltetés érdekében. Ezzel az új gazdasági társasággal 

kötött együttműködési szerződés keretében az egyesület pályaápoló gépparkja bevé-

telt generálva dolgozhat a pályák karbantartásán, fejlesztésén.  
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III. Tervek 2022/2023-ra 

• 2021-ben a pandémia gazdasági hatásainak ellenére nagyon jól sikerült a TAO támo-

gatások begyűjtése egyesületünknél. Fő támogatóink mellett új, nagy támogatókat si-

került megnyernünk. Mindez azt eredményezte, hogy a párhuzamosan futó négy pá-

lyázatunk (3 hosszabbított időszak) mindegyikének szinte 100%-os a feltöltöttsége. Ez 

jó előjel a 2022-es évre, reményeink szerint így nem lesz problémánk az elnyert pályá-

zati támogatás összegyűjtésével. 

• A TAO támogatás továbbra is meghatározó klubunk költségvetésében, de folyamato-

san törekszünk más forrásaink megerősítésére. TAO időszaki költségvetésünkben 63%-

os részt tervezünk a TAO bevételeknek, az egyéb (EMMI, MLSZ) támogatásoknak 20%-

os részt, önkormányzati támogatásnak 17%-os részt, saját bevételeinknek 10%-os 

részt. Természetesen a támogatások aránya így is döntő jelentőségű, de saját bevéte-

leinket növelni tudtuk. Beindítottuk pályaápolási szolgáltatásunkat, amelyre úgy tűnik, 

hogy van piaci kereslet.  

• Az utánpótlás-képzési rendszerünkben 310 fiatallal, köztük 69 lánnyal foglalkozunk. A 

Bozsik korosztályok létszáma 127 gyerek, akiket 9 csapatban játszatunk. A még nem 

igazolt (főleg óvodás) gyerekekkel együtt közel 500 gyerek tartozik a foglalkoztatási 

körbe. Felnőtt sportolóink létszáma több, mint 50 fő. 

 

Utánpótlás létszámadatok 2022 (fő)  
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• A támogatási igényünk összetétele „leegyszerűsödött”. 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 –2022/2023 (tervek) 

 

• A TAO támogatási rendszer kezdeti időszakában a versenyképes infrastruktúra kiépíté-

sére összpontosítottunk, amivel az volt a célunk, hogy a lehetőségeink szerint a legjobb 

feltételeket biztosítsuk fiataljaink számára. (Ennek eredményeit visszaigazolta a 

Double Pass audit is. Annak ellenére, hogy nem lettünk Tehetség Központ, infrastruk-

túránk átlag feletti értékelést kapott.) Az utóbbi évek pályázatai egyértelműen a sport-

szakember gárdánk, humán erőforrásaink megerősítését célozzák mind létszámban, 

mind a képzettség terén. Természetesen a sportolói létszám növelése és a zavartalan 

versenyeztetési, edzési feltételek megteremtése szintén állandó prioritás számunkra. 

•    Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása 

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

sainak biztosítása. Ennek a jogcímnek döntő részét a személyi ráfordítások teszik 

ki, amiket a megadott benchmarkok szerint számoltunk. A személyi állományunk 

stabil, két éve gyakorlatilag ugyanazzal a csapattal dolgozunk mind a sportszakem-

berek, mind a menedzsment és a kiszolgáló személyzet tekintetében. Úgy tűnik, az 

elmúlt évek sportfejlesztéseivel sikerült olyan feltételeket teremtenünk, ami 

vonzó, biztonságos környezetet ad dolgozóink számára.  

− A második legnagyobb tétel a létesítménybérleti díjak, amit a szolgáltatást nyújtó 

létesítmények arányosan emelkedő bérleti díja indokol (5%).  

− Az UP képzésen belül kis tétel a versenyekhez kapcsolódó személyszállítási költsé-

gek.  
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• Tárgyi eszköz  

− A tárgyi eszköz beruházás, felújítás, nem ingatlanhoz kapcsolódó jogcímen az en-

gedélyezett pályázható összegkeretben pályaápolási gép beszerzését szeretnénk 

megvalósítani. (Gianni Ferrari PG 280 DW multifunkcionális gép Kubota dízelmo-

torral, 126 cm-es gyűjtős fűnyíróasztallal.)  

− A tárgyi eszköz beruházás, felújítás, ingatlanhoz kapcsolódó jogcímen nem adha-

tunk be pályázati igényt, mert a 2018/19-es pályaépítési projektünk jelenleg is fut, 

melynek megvalósítását 2022-ben tervezzük. Jelenleg benchmark emelési és inten-

zitás növelési kérésünk vár MLSZ elbírálásra. 

 

 

IV. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehet-

séges társadalmi és gazdasági hatásai 
 

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

nevelő, közösséget és jellemet formáló, egészséget megőrző tevékenység. A sport 

tanít, ügyesebbé és bölcsebbé tesz. Ezért egyesületünk fő céljának tartjuk, hogy 

minél több gyermeket kapcsoljunk a labdarúgáshoz, s azon keresztül neveljük őket. 

Azt szeretnénk, ha a hozzánk járó sportolók nemcsak focizni tanulnának, hanem 

viselkedéskultúrájuk is fejlődne. Legfontosabb célunk, hogy a pápai tehetségek sa-

ját maguk által meghozott döntés alapján nálunk maradjanak, csak a legtehetsége-

sebbek menjenek el tőlünk az akadémiákra, célunk, hogy az értékeinket megtart-

suk. A megjelölt fejlesztésekkel vonzóvá kívánjuk tenni klubunkat, hogy később az 

önkormányzati támogatással és a tagdíjrendszerünkkel, vállalkozásainkkal 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 

mennyiségi, mind a minőségi munkavégzésre. Az utánpótlás-nevelési rendszer ki-

építése, a tömegbázis kiszélesítése, ezáltal a labdarúgás népszerűsítése különösen 

a női labdarúgásban halad jó úton, amit tovább szeretnénk erősíteni. 

 

• A társadalmi felelősségvállalás fontos számunkra. Rendszeres segítséget nyújtunk 

a fogyatékkal élők, valamit a hátrányos helyzetű gyerekek nyári táborainak lebo-

nyolításához. Baráti, támogatói kapcsolatot ápolunk a városban működő Fogyaték-

kal Élők Nappali Intézményében foglalkoztatott embertársainkkal. 


