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Vezetői összefoglaló: 

 

Mindig kiemelten fontos, hogy egy szervezet pontosan meghatározza a világban betöltött 

szerepét, a kapcsolatrendszerét és mindezek mellett a jövőbe tekintő vízióját. Jelen 

dokumentum célja, hogy kijelöje a Pécsi Egyetemit Atlétikai Club céljait, a célok elérése 

érdekében javasolt együttműködések rendszerét, valamint azokat az indikátorokat, amelyek 

mentén folyamatosan lehet monitoringozni az előrehaladást. 

 

A stratégiai anyag nem véletlenül kapta a „Tudás és sport” elnevezést. Az alkotók már a 

címválasztással kijelölik az Egyesület misszióját, mely nem más, mint a hazai sportpalettán 

egyedülálló és mintaértékű tudásalapú sportklub működtetése. Az elkövetkező évek kiemelt 

feladata, hogy a tudásalapú sportklubból jelenleg meglévő sportlábra támaszkodva a Pécsi 

Tudományegyetem tudásbázisát beintegráljuk a működésbe.  

 

A „Tudás és sport” stratégia megvalósítása magában foglalja a meglévő humán infrastruktúra 

fejlesztését, a PTE tudásbázisára támaszkodva a tehetséggondozást, valamint azt, hogy a 2023-

as centenárium évéra a PEAC váljon az egyetemi hallgatók egyik kiemelt társadalmi fórumává.  
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Előzmények: 

 

A Pécsi Egyetemi Atlétikai Club (továbbiakban: PEAC, Egyesület) elnöksége 2019 januárjában 

fogadta el a „97 év a magyar, városi és a pécsi egyetemi sport sikereiért. És még mennyi 

több….?” címet viselő 2024-ig szóló stratégiai célokat tartalmazó dokumentumot. Az 

elfogadott stratégiai dokumentum rögzíti a PEAC, mint a 1809/2018 (XII.23.) sz. Korm. 

rendeletben rögzített kiemelt vidék sportegyesület jövőbemutató célrendszerét, melyet a 

kormányzat is elfogadott. 

 

A dokumentumban foglalt célrendszer változatlan, azonban a külső körülményekben több 

változás állt be, az egyesület szervezeti keretei módosultak, míg a koronavírus által teremtett 

helyzet számos új kihívás elé állította a PEAC-ot.  

 

A fentiek mellett az elmúlt időszakban a stratégia alkotói megismerhették Pécs Megyei Jogú 

Város készülő (még nem elfogadott) sportstratégiáját és alkotóként részt vállalhattak a Pécsi 

Tudományegyetem Egyetemközpontú sportstratégiájának elkészítésében. A PTE (készülő) 

sportstratégiája számos helyen érinti, felelősként nevezi meg a Pécsi Egyetemi Atlétikai Clubot, 

és annak munkatársait, vezetőit, ilyen területek az alábbiak: 

- Élsport és szórakoztatósport; 

- Utánpótlás nevelés és diáksport;  

- Digitális kompetenciák és on-line jelenlét fejlesztése; 

- Edző-, és sportszakember képzés és sporttudományi kutatás; 

- Sportági stratégiai együttműködések a térségen belül. 

 

A külső hatások, valamint a vírushelyzet miatt módosítandó stratégiát a készítők azonban nem 

csak a célrendszer mentén fejlesztették, hanem mind szervezeti, mind együttműködési oldalról 

javaslatokat tettek a módosításra. A „Tudás és Sport” címet viselő stratégiában kiemelt 

hangsúlyt kap a Pécsi Tudományegyetem és a Pécsi Egyetemi Atlétikai Club között meglévő 

szinergiák nagyobb léptékű, mindkét fél számára előnyös kiaknázása. 
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Az Egyesület alapadatai: 

 

Az egyesület taglétszáma a 2020. november 23. állapot szerint 1031 fő, amely az alábbiak 

szerint oszlik meg a szakosztályok között. A taglétszámok online kérdőíves adatszolgáltatás 

keretében kerültek megadásra a szakosztályok részéről a szülők bevonásával. A korosztályos 

adatok mellett az adatszolgáltatás során megadásra kerültek a kapcsolattartási, 

iskola/munkahely adatok, illetve az adott tag edzőjének neve is. A kérdőívet teljes egészében 

869 fő töltötte ki, a fennmaradó 162 fő vonatkozásában részleges, de adatelemzés 

szempontjából releváns adatszolgáltatás történt. 

 

Szakosztály 
Létsz

ám 

10 év 

alatt 

11-12 

éves 

13-14 

éves 

15-16 

éves 

17-18 

éves 

19-21 

év 

feln

őtt 

szeni

or/ 

veter

án 

Asztalitenisz 68 3 5 3 5 3 6 35 8 

Birkózás 84 14 24 9 7 4 3 20 3 

E-Sport 49 0 0 1 1 2 11 34 0 

Férfi kézilabda/ 

öregfiú 

kézilabda 

58 0 0 0 5 11 15 21 6 

Férfi 

kosárlabda/ 

öregfiú kosár 

29 0 0 0 0 0 7 21 1 

Férfi labdarúgás 162 39 22 15 21 23 18 24 0 

Futsal 21 0 0 0 1 12 2 6 0 

Íjászat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Küzdősport 93 8 2 10 6 15 5 34 13 

Női kézilabda 29 0 0 0 2 11 4 12 0 

Női kosárlabda 20 0 0 0 0 2 11 7 0 

Parasport-

boccia 
23 0 0 0 0 0 1 21 1 

Parasport-

csörgőlabda 
12 0 0 0 0 0 0 12 0 

Parasport-

kerekeskosár 
15 0 0 0 0 0 0 14 1 

Röplabda 195 2 25 59 46 31 15 17 0 

Szabadidősport 38 0 0 0 0 0 0 38 0 

Vívás 89 14 26 18 13 6 2 6 4 

Vízilabda 46 0 0 0 1 2 6 36 1 

Összesen 1031 80 104 115 108 122 106 358 38 

Összesen 18 alatt 529   

Összesen UP (21 éves 

korig) 
635   
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Összesen felnőtt és 

veterán 
            396 

1. sz. táblázat: Taglétszámok szakosztályonként 2020 (saját szerkesztés) 

Az Egyesület tagjainak korosztályonkénti létszámadatát az alábbi táblázat mutatja be: 

 

 
 

2. sz. táblázat: Taglétszámok korosztályonként és nemenként 2020 (saját forrás) 

A taglétszám aránya az egyes korcsoportokban a következőképpen alakul, kiemelve, hogy az 

adott korcsoportban mekkora arányban járnak a sportolók a PTE intézményeibe.  

 

Korosztályok aránya a taglétszám tekintetében 

Korcsoport Létszám Arány Ebből PTE 

18 év alatt 529 51,31% 18,15% 

UP (21 éves korig) 635 61,59% 29,29% 

Felnőtt 358 34,72% 33,59% 

Szenior/Veterán 38 3,69% NR 

Parasportoló 50 4,85% NR 
3. sz. táblázat: Korosztályok aránya a taglétszám tekintetében 2020 (saját forrás) 

A táblázatból jól látható, hogy a PTE és intézményei minden korosztály tekintetében jelentős 

mértékben megjelennek a tagságban akár oktatási intézményként, akár munkahelyként. Kiemelt 

érdekesség, hogy a PEAC igazolt 19-21 éves sportolói esetében a PTE-s iskolai kapcsolat 

86%.  
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Városi jelenlét: 

 

A PEAC összesen 529 db pécsi általános és középiskolás diák sportképzését biztosítja a 

szakosztályaiban. Az Egyesület annak érdekében, hogy a városban található intézményekkel 

kapcsolatos meglévő kapcsolatrendszert feltárja a szakosztályok részére kérdőívet küldött ki, 

amely alapján a következőket állapíthatjuk meg: Az Egyesület szakosztályainak Pécs városában 

1 db óvodával, 9 db iskolával, 7 db középiskolával van szoros együttműködése. 

 

A PEAC számára kiemelt célcsoportnak tekinthetők az egyetemi fenntartású alap és középfokú 

oktatási intézmények. A PTE fenntartású intézmények esetében az együttműködések számának 

növelése szükséges, hiszen egyik sportágban sincs jelen az Egyesület az egyetemi Általános 

Iskolákban.  

 

A Pécsi Egyetemi Atlétikai Club városi szinten kiemelt együttműködő partnerként tekint a Pécsi 

Sport Nonprofit Zrt.-re, amellyel több sportág (kézilabda, vízilabda) esetében is állandó 

kapcsolatban van, melyeket a közeljövőben a két szervezet írásban is rögzít. 

 

Regionális jelenlét: 

 

Az Egyesületi kapcsolatrendszer feltérképezése során a szakosztályok 30 különféle 

együttműködő partnerről számoltak be (sportszervezetek, szövetségek, cégek, egyéb 

partnerek), mely együttműködések közül ki kell emelni a női röplabdázók Kaposvárral 

megkötött megállapodását, és a kialakulóban lévő térségi női kézilabda együttműködést. Fontos 

megállapítani, hogy a röplabdától és a kézilabdától eltekintve hálózatosodás nem jött létre a 

közelmúltban egyik sportágban sem, azonban erre kiemelten kell törekedni, mind az Egyesület 

mind a PTE toborzási érdekeit szem előtt tartva. 

 

Országos jelenlét: 

 

Országos viszonylatban írott együttműködéssel egyik szakosztály sem rendelkezik, azonban 

számos sportág kiváló lehetőséggel rendelkezünk ezen a téren (pl.: vívás: Budapesti Honvéd, 

birkózás: Dorogi AC). A szövetségek döntéshozó szerveiben a következő szakosztályok 

rendelkeznek delegált taggal: asztalitenisz, vívás, birkózás, boccia. Az elkövetkező évek 

kiemelt célja kell, hogy legyen, hogy a fejlődés érdekében az egyesület minél több partnerséget 

kössön, kiemelten koncentrálni kell az ország nagy egyetemi sportszervezeteire, mint a BEAC, 

DEAC, MEAFC. A partnerségek kiépítése mellett a sportdiplomáciai lehetőség fejlesztése is 

kiemelten fontos, annak érdekében, hogy az adott szövetségek életében a PEAC ne csak 

döntéskövető, hanem alakító szerepet is be tudjon tölteni. 

 

Határon átnyúló jelenlét: 

 

Kiemelt kormányzati cél, hogy a határon túl élő magyarsággal a sport terén is élő kapcsolattal 

rendelkezzenek a hazai sportklubok, mely irányban a PEAC már tett lépéseket, hiszen a 
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diaszpórából asztaliteniszben a Kárpát-medencéből több partnerszakosztály is jelen van, míg 

futsalban, vívásban eszéki partnerekkel történik együttműködés. Az együttműködés legjobb 

példája asztaliteniszben van, hiszen azon túl, hogy a csapatnak vajdasági olimpikonja van, a 

szakosztály nagyon komolyan veszi a határon átnyúló lehetőségeket. Az asztaliteniszezők egy 

Horvát- Magyar Interreg pályázat keretében az eszékiekkel valósítanak meg egy térségi 

együttműködési pályázatot. 

 

 

 

Az Egyesület működésének elemzése: 

 

A „Tudás és Sport” víziójának tényleges megteremtéséhez vezető út egyik legfontosabb 

állomása az alapadatok ismeretét követően a szervezet működésének teljes körű elemzése, 

melyet több módszer alapján elvégeztünk és a következtetéseket a SWOT elemzés 

keretrendszerébe összegeztük: 

 

Erősségek  Hasznosítás 

Állandó támogató környezet: Pécsi 

Tudományegyetem 

Kiszámítható, középtávú pénzügyi tervezés 

az elnökség által lefektetett elvek mentén. 

Állandó támogató környezet: szülők Kiszámítható pénzügyi tervezés a 

tagdíjbevételek kapcsán. 

Állandó támogató környezet: Szövetségi 

támogatások 

Eredményességi alapon kalkulálható 

sportszövetségi támogatások elsősorban az 

egyéni sportok tekintetében. 

Állandó támogató környezet: TAO Törvényi és szövetségi előírások szerint adott 

bajnoksághoz kapcsolódóan pályázható TAO 

összegek, amelyek alapján a pénzügyi 

tervezés kiszámítható. 

Folyamatosan növekvő taglétszám A 2024-ig rögzített sportszakmai célok 

megvalósíthatóak. 

Elnyert infrastruktúra fejlesztések Hosszú távon segítséget nyújthatnak a „saját” 

létesítmények, melyek kapcsán mielőbb el 

kell készíteni az üzemeltetési koncepciókat a 

vagyonkezelővel (PTE) egyetértésben 

Edzéslátogatás támogatása a buszparkon 

keresztül 

A buszok hétvégi használata mellett hétközi 

használat biztosítása edzések látogatása 

kapcsán. 

 

Gyengeségek Feloldási lehetőség 

Szakosztályi pénzügyi tervezés hiánya, 

hiányosságai: A szakosztályok gyakran 

megfeledkeznek a járulékokról, a rajtuk nem 

Aktív segítségnyújtás a tervezés során. A 

pénzügyi tervezés kapcsán külön PEAC 

Akadémia előadást is tervezünk. 
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keresztülfutó díjakról (terembérlet, nevezési 

díj, stb.) 

Eredménykataszter hiánya: Nincs havi 

adatszolgáltatása, így fordulhat elő, hogy a 

PEAC bálon nem kapnak kitüntetést erre 

érdemes sportolók.  

Havi riport kérése a szakosztályoktól 2021. 

januárjától. Melynek sablonja jelen 

dokumentum mellékletét képzi. 

Egységes arculat hiánya Minden szakosztály más-más arculatot 

használ, más melegítőt, sportruházatot 

rendel, az egységesítéssel nem csak az arculat 

lehet egységesebb, hanem 

költséghatékonyabb lehet a fellépés is. 

Szükséges a közösségi média és 

sajtóközlemények összehangolása is. A 

fentiek okán szükséges egy saját arculati 

kézikönyv kialakítása, valamint egy saját 

közösségi média stratégia kialakítása is. 

Közös egyesületi toborzóprogram hiánya Szükséges egy PEAC szintű iskolai 

partnerhálózat kiépítése, közös sportági 

bemutatókkal, sportágválasztóval, mely 

kapcsán a tagsági adatbázis már teljes képet 

ad, hogy mely iskolákban van jelen az 

Egyesület. 

Egy főállású irodai alkalmazott  A 2024-re kitűzött célok érdekében 

szükséges az állandó létszámot növelni, az 

egyesület méretéből fakadóan a 

másodállásban betöltött segítő funkciók nem 

megfelelőek, főállású vezető és 

alkalmazottak szükségesek. A főállású 

ügyvezető igazgató 2020. október 1. napjától 

látja el feladatát. 

Koordinációs értekezlet hiánya Állandó szakosztályvezetőkkel tartott 

havi/negyedéves értekezlet szervezése 

szükséges, melyen együtt lehet áttekinteni a 

problémákat feladatokat, így a szakosztályok 

is tudnak közeledni egymáshoz. A 

konzultatív testület megalapítása 2020. 

októberében megtörtént. 

Kevés számú pénzügyi visszajelzés a 

szakosztályok részére 

A humán erőforrás hiánya (valamint a csúszó 

szakosztályi elszámolások) miatt problémát 

jelent a havi szintű szakosztályi riportok 

készítése, melyen sztenderdizált 

folyamatokkal, és a humán erőforrás 

állandóságával lehet segíteni. A folyamat 
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során, a pénzügyi tervezéssel egységesen 

előre meg lehet határozni, hogy melyik 

számla, melyik elszámolásba kerüljön be! 

PEAC sportolóira szabott ösztöndíj hiánya A PTE sportösztöndíj kapcsán javaslattétel a 

PEAC sportolók kiemelt támogatására. 

Edzői képzés hiánya, a PTE-vel való belső 

képzés hiánya 

A szakember gárda részére sportszakmai, 

kommunikációs, pedagógia, pszichológiai és 

egészségügyi képzés: „PEAC Akadémia” 

Teljesítményértékelés teljes hiánya Teljesítményértékelő rendszer kiépítése 

Szerződés kataszter hiánya: nincs egységes 

szerződéskezelési rendszer, folyamat, amely 

végén egységesen kerülnek a dokumentumok 

az irattárba, mely elszámolás és ellenőrzés 

során komoly hiányokat vet fel. 

Szerződés kataszter fejlesztése, iktatási rend 

bevezetése, szerződéskötés sztenderdizálása. 

Szerződések hanyag kezelése szakosztályi 

részről: Az iroda által előkészített sablonok 

nem érkeznek vissza 

Szerződéskötés folyamatának 

sztenderdizálása. 

Iktatási rendszer hiánya Iktatórendszer fejlesztése, szignálási rend 

kialakítása 

Szétaprózott terembérleti struktúra, havi 25-

30 terembérleti számla, 3-4 tulajdonostól, 

vagyonkezelőtől. 

Átfogó keretszerződések megkötése (PTE 

javaslat már érkezett) a PTE-vel és a 

Tankerülettel, mellyel a havi bérleti díj 

számlák mennyisége 20-30-ról 3-4 re 

csökkenthető! 

Keretszerződések hiánya. Az egyesületnek 

nincsen szállításra, biztosításra, étkezési 

csomagra állandó szerződése 

Keret közbeszerzések lebonyolítása: 

szállításra, biztosításra, étkezési csomagra. 

megkönnyíti az elszámolást, egységára, nem 

kell magyarázni az eltérő egységárakat. 

Inaktív szakosztályok Külső beavatkozás, aktív tagok felkutatása, 

bevonás az irányításba, új élet lehelése a 

szakosztályokba 

Más egyesületek támogatása egyes 

szakosztályokon keresztül, a szakosztályi 

kooperáció hiánya 

A futsal és labdarugó szakosztály kapcsán 

merült fel, hogy a PEAC futsal játékosai a 

Pécsvárad igazolt focistái nagypályán, de a 

PEAC is fizet nekik, így közvetlenül a 

feljutás kapcsán legnagyobb riválist 

támogatjuk. Kooperációra kell törekedni a 

szakosztályok között, kiemelt partnerség 

kell. 

 

Lehetőségek Hasznosítási módok 

Kormányzati támogatás Részletes, szakosztályra bontott költségterv 

készítése, pénzügyi ütemezéssel. 
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Városi támogatás Részletes, szakosztályra bontott költségterv 

készítése, pénzügyi ütemezéssel. 

PEAC, PTE életpályamodell  Hirdetés, fókuszba állítás 

PTE-ben rejlő lehetőségek  Mérések, kutatások aktív szereplőivé kell 

válnia az egyesületnek. A PTE-ben rejlő 

potenciálok kiaknázása (marketing, egészség 

fejlesztés, informatika stb.) 

PTE infrastruktúra fejlesztései Aktív részvétellel támogatni a legfőbb 

támogatónkat a sportinfrastruktúrát és 

képzéseket érintő fejlesztései során.  

városi és regionális szinten potenciális 

együttműködő partnerek 

Együttműködő hálózatok kialakítása a PTE 

által meghatározott vonzáskörzetben. 

 

Veszélyek Elkerülési módok 

Kiemelt sportolók eligazolása A PTE-vel karöltve a teljes életpálya modell 

kidolgozása. Amatőr sportolói szerződések 

megkötése. A PEAC életérzés erősítése. 

Edzők eligazolása Teljesítmények díjazása. Edzők képzése, 

segíti a megtartást, elkötelezettséget (PEAC 

Akadémia). 

Pénzügyi nehézségek Tagdíjakból minden szakosztály kapcsán 

tartalék képzése, szponzori szerződések 

megkötése, törekedés a hosszú távú 

támogatási szerződések megkötésére. 

Támogatások elmaradás 2018 és 2020 között PMJVÖ-vel a PEAC 3 

éves együttműködési, támogatási 

megállapodást kötött, mely nem került 

meghosszabbításra. Az önkormányzat 2021-

től éves támogatást biztosít, melyre tervezni 

nem lehet. 

 

 

 

A Pécsi Tudományegyetem és a Pécsi Egyetemi Atlétikai Club együttműködésének 

továbbfejlesztése: 

 

A PEAC legfontosabb és állandó partnere a Pécsi Tudományegyetem, mellyel 3 éves 2022-ig 

tartó együttműködési megállapodást írt alá 2020-ban, melynek keretében az Egyesület a PTE 

központtól és az ÁOK-tól közvetlen pénzügyi támogatásban részesül, amely mellett 12 millió 

forintnyi ingyenes teremhasználattal is rendelkezik.  
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A szervezetek között jelenleg kiemelt együttműködés van az infrastrukturális fejlesztések és a 

logisztika terén (buszok közös használata), azonban számos olyan terült van, ahol az 

együttműködések mindkét fél számára előnyös módon fejleszthetők: 

 

A PEAC, mint a PTE kínálati eleme: 

 

A tengerentúli nagy egyetemek, köztük pl. a Harvard, UCLA a kínálatuk kiemelt elemeként 

kezelik a sportolási lehetőségeket. Tekintettel arra, hogy mind kormányzati szinten, mind a 

szakszövetségi szinteken egyre nagyobb figyelmet fordítanak az egyetemi sportra, így ez a 

pécsi oldalon is prioritást kell, hogy képezzen. Az egyetemi sport fejlődésének lendületét nem 

csak a szakszövetségi igények és a kormányzati fejlesztések, hanem a Magyar Egyetemi és 

Főiskolai Sportszövetség új irányvonalai is indikálják.  Jelen pillanatban a PTE angol nyelvű 

orientációs honlapján a PEAC-nak egy bekezdés jut, a kiadványaiban annyi sem.  

 

Miért fontos a PEAC kínálati elemként a PTE számára: 

- 1031 db igazolt sportoló, melyből 529 db 18 év alatti; 

- A PEAC és sportolói országos szinten minden hétvégén szerepelnek az országban.  

- A PEAC regionális szinten minden sportágban jelen van a régióban, kiemelt szerepet 

kaphat a tehetségek felkutatásában és Pécsre vonzásában. 

- Diaszpórából érkező sportolók vonzása 

- A PEAC asztaliteniszben, vívásban, birkózásban nemzetközi szinten is jelen van. 

- A MEFS új vezetése kiemelt hangsúlyt kíván helyezni az egyetemi sport fejlesztésére, 

mely mellett a FISU (nemzetközi egyetemi sportszövetség) programjaiban is közösen 

tud a PTE a PEAC-al pályázni. 

 

A fenitek alapján a PEAC a közeljövőben, mint a PTE egyik marketing felülete is meg kíván 

jelenni, amely nem merül ki a PTE logó mezeken történő megjelenítésében, hanem azon jóval 

túlmutat. A PEAC edzői számára kiemelt feladatként (a teljesítményértékelési rendszer 

részeként) fognak a következők megjelenni: 

- Kiemelt prioritásként kezelni a 15-18 éves PEAC-os igazolt sportolók esetében a Pécsett 

maradás támogatását, az egyetemi lehetőségek megismertetését. 

- Összegyűjteni a régióból azokat a tehetséges gyermekeket, akik az adott sportágban 

segíteni tudják a PEAC-ot és a PTE irányában nyitottak. 

A fenti cél érdekében az Egyesület edzői a PEAC Akadémia keretein belül megismerhetik a 

PTE képzési struktúráját, annak érdekében, hogy a szükséges információkat mind a már igazolt, 

mind a „célba vett” gyermekek tekintetében megkapják az egyetemről. 

 

A PEAC, mint a PTE sportinfrastruktúra fejlesztési lehetősége: 
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A PEAC és a PTE között az elmúlt években kiemelkedően jó kapcsolat alakult ki a 

sportinfrastruktúra fejlesztése tekintetében. A Pécsi Egyetemi Atlétikai Club három 

sportágban rendelkezik infrastruktúra fejlesztési forrásokkal:  

- Birkózás, 100.000.000. Ft forrás , tervezett helyszín : Ifjúság útján létrehozandó birkózó 

csarnok. 

- Labdarúgás: 247.000.000. Ft , tervezett helyszín: Verseny utcai pályára vonatkozik. 

- Kézilabda: 621.000.000. Ft, tervezett helyszín : Jókai úti csarnok megvalósítása. 

- Vívás: 322.000.000 Ft, tervezett helyszín: Sport utca. 

- asztalitenisz 80 millió, megvalósult helyszín!  

Az Egyesület tehát a fejlesztési forrásokkal rendelkezik, azonban saját tulajdonú fejleszthető 

ingatlanokkal nem, ez jelenteti a fejlesztések megvalósulásának kockázatát.  

 

Tekintettel arra, hogy a Pécsi Tudományegyetem és a Pécsi Egyetemi Atlétikai Club a 

fejlesztéseit a korábbiakban is összehangolta, kiemelt cél, hogy az egyetemi és városi sportélet 

érdekében ez a közeljövőben is közösen gondolkodva valósítsák meg a sportinfrastruktúrát 

érintő projektjeiket. A közös fejlesztéseknek a következő pontja lehet a birkózásra, focira és 

kézilabdára a PEAC-nál lévő források Stadion utca 2. szám alatt történő közös felhasználása. 

Multifunkcionális fejlesztés megvalósítása a 3 sportág forrásainak összevonásával, kiaknázva 

a Stadion utcában rejlő lehetőséget. A 3 fejlesztés közös megvalósítása esetén egy olyan 

komplex sportinfrastruktúra jönne létre a Stadion utcában, amely egyedülálló a városban. A 

koncentrált megvalósítás révén a PEAC és a PTE teremproblémái nagymértékben 

csökkennének, csakúgy, mint az egyetemi sport teremigénye. 

 

A Sport utcai, jelenleg üresen álló ingatlan vívóteremmé történő alakítása kapcsán az 

engedélyezési tervek elkészültek, a beruházás megkezdéséhez szükséges források a BMSK Zrt-

nél rendelkezésre állnak. 

 

A fentiek mellett a PEAC elkövetkező időszaki tervei között szerepel egy röplabda csarnok 

terveinek az előkészítés, illetve számos kisebb a bajnoksági előírások érdekében 

megvalósítandó fejlesztés is (lelátók, eredményjelzők, stb.), melyek révén szintén a PTE által 

üzemeltett létesítmények értéke növekedhet. 

 

Kapcsolódó projektek: 

- Stadion utcai multifunkcionális fejlesztés (indikátorok, határidők) 

- Sport utcai fejlesztés; 

- Kisebb léptékű TAO fejlesztések; 

- Röplabda csarnok tervezési része; 

- A sportlétesítmények egészségügyi infrastrukturális fejlesztés (újraélesztő készülék, 

stb.).  
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A PEAC, mint a PTE életpályamodell állandó része: 

 

A Pécsi Tudományegyetem oktatási intézményein keresztül egészen bölcsődés kortól felnőtt 

korig rendelkezik kínálattal, mely képzés szempontjából klasszikus életpályamodellnek 

nevezhető. A PEAC számára kiemelten fontos, hogy ehhez a modellhez csatlakozhasson úgy, 

mint a fizikai aktivitás bázisa, és úgy, mint állandó kínálati elem.  

 

A PEAC, mint a PTE gyakorló „iskolája”: 

 

A PEAC az általános iskolai és gimnáziumi gyakorló iskolák mintájára PTE alábbi képzéseinek 

lehet (vagy már az) biztos gyakorlati bázisa: 

 

A sportszakember képzés két karon valósul meg, az alábbiak szerint: 

 

SPORT SZAKIRÁNYÚ ÉS SPORTTUDOMÁNYI KÉPZÉSEK KÍNÁLATA 

Kar 

Sporttudományi 

képzés típusa  

(BSc, MSc, 

Szakirányú 

továbbképzés, 

felsőfokú 

szakképzés, 

OKJ 

(középfokú) 

szakképzés; 

technikum) 

Sporttudományi képzés megnevezése 

Képzési 

idő  

(hány 

félév) 

Természettudományi 

Kar/ Testnevelési és 

Sporttudományi 

Intézet 

OKJ (középfokú 

szakképesítés) 

Sportedző (sportág megjelölésével) 

(tanfolyam) 

10 hónap 

Egészségtudományi 

Kar (Pécs) 

OKJ (középfokú 

szakképesítés) 

Sportedző (sportág megjelölésével) 

(tanfolyam) 

10 hónap 

Egészségtudományi 

Kar Szociális (Pécs) 

SZOCIÁLIS ÉS 

EGÉSZSÉGÜGYI 

TECHNIKUM ÉS 

SZAKKÉPZŐ 

ISKOLA 

 

Középfokú 

(technikum) 

Sportedző-sportszervező (sportág 

megjelölésével) (nappali) 

5 év 

(technikum) 

Egészségtudományi 

Kar Szociális (Pécs) 

érettségire épülő 

szakképesítés 

Sportedző-sportszervező (sportág 

megjelölésével) (nappali) 

2 év  
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SZOCIÁLIS ÉS 

EGÉSZSÉGÜGYI 

TECHNIKUM ÉS 

SZAKKÉPZŐ 

ISKOLA 

 

Egészségtudományi 

Kar Szociális (Pécs) 

SZOCIÁLIS ÉS 

EGÉSZSÉGÜGYI 

TECHNIKUM ÉS 

SZAKKÉPZŐ 

ISKOLA 

 

Középfokú 

(technikum) 

fitness-wellnes instruktor (nappali) 5 év 

(technikum) 

Egészségtudományi 

Kar Szociális (Pécs) 

SZOCIÁLIS ÉS 

EGÉSZSÉGÜGYI 

TECHNIKUM ÉS 

SZAKKÉPZŐ 

ISKOLA 

 

érettségire épülő  

szakképesítés 

fitness-wellnes instruktor (nappali) 2 év  

Természettudományi 

Kar/Testnevelési és 

Sporttudományi 

Intézet 

BSc 

edző /nappali, levelező, magyar/ 6 

Természettudományi 

Kar/T Testnevelési 

és Sporttudományi 

Intézet 

BSc 

edző /nappali, angol/ 6 

Természettudományi 

Kar/ Testnevelési és 

Sporttudományi 

Intézet 

BSc 

testnevelő-edző (KIFUTÓ) /nappali, 

levelező, magyar/ 

6 

Természettudományi 

Kar/ Testnevelési és 

Sporttudományi 

Intézet 

BSc 

testnevelő-edző (KIFUTÓ) /nappali, angol/ 6 

Természettudományi 

Kar/ Testnevelési és 

Sporttudományi 

Intézet 

BSc 

osztatlan tanárképzés (testnevelő tanár és 

más TTK-s és BTK-s szakpárok) /nappali, 

magyar/ 

6 
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Természettudományi 

Kar/ Testnevelési és 

Sporttudományi 

Intézet 

BSc 

sport- és rekreációszervezés 

(sportszervezés szakirány) /nappali, 

levelező, magyar/KIFUTÓ/ 

6 

Egészségtudományi 

Kar (Pécs, 

Zalaegerszeg) 

BSc 

sport- és rekreációszervezés 

(rekreációszervezés és egészségfejlesztés 

szakirány) /nappali, levelező, 

magyar//KIFUTÓ/ 

6 

Természettudományi 

Kar/ Testnevelési és 

Sporttudományi 

Intézet 

BSc 

Sportszervező /nappali, levelező, 

magyar/2021. szeptemberétől/ 

6 

Egészségtudományi 

Kar (Pécs, 

Zalaegerszeg) 

BSc 

Rekreáció és életmód /nappali, levelező, 

magyar /2021. szeptemberétől/ 

6 

Egészségtudományi 

Kar (Pécs, 

Szombathely) 

MSc 

sportmenedzser /nappali, levelező, magyar/ 4 

Természettudományi 

Kar/Testnevelés 
MSc 

rekreáció /nappali, levelező, 

magyar/KIFUTÓ/ 

4 

Természettudományi 

Kar/Testnevelés 
MSc 

rekreáció /nappali, levelező, 

angol//KIFUTÓ/ 

4 

 

 

 

A PEAC, mint a PTE képzési rendszerének szerves része: 

 

Kézenfekvő, hogy a Pécsi Egyetemi Atlétikai Club állandó gyakorlati és képzési helye lehet a 

sporttudományi képzéseknek, azonban az Egyesület és PTE közötti témába vágó 

együttműködés nem kell, hogy mindössze ennyiben merüljön ki. A PEAC számára számos 

olyan terület van, ahol segítséget kaphat a hallgatóktól, úgy, hogy közben a hallgató a saját 

szakmai, képzési feladatát teljesíti. Az alábbi együttműködésekkel mind fél (hallgató, Kar, 

PEAC) jól járhat: 

- PTE ETK: gyógytornász edzéstervezés minden szakosztály számára rendszeres 

felülvizsgálattal. Dietetikus által kialakított étrend az élsportolók számára. Mentális 

felkészítés rendszeresítése. 

- PTE MIK: Televíziós műsorkészítő: A tervezett együttműködés során a PEAC 

sporteseményeinek felvétele és az utána készített interjúk is beépülnének a képzésbe. 

(A programba bevonásra kerülnek a PTE KPVK Gyártásszervező felsőoktatási 

szakképzés) 

- PTE TTK/PTE MIK informatikus képzések: A PEAC informatikai háttértámogatásának 

megteremtése: Programozói feladatok tagnyilvántartás, edzéslátogatás, tagdíjbefizetés 

mailto:ptepeac@gmail.com
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tekintetében. Sportdiagnosztika kialakítása és információmenedzsment rendszer 

implementálása. 

- PTE MK: Mozgóképalkotó: A PEAC történeti áttekintése  

- PTE BTK Informatikus könyvtáros és PTE Levéltár: A PEAC történetének feldolgozása 

levéltári forrásokra támaszkodva. 

- PTE MK: Tervezőgrafika képzés: Pályázat hirdetése a PEAC 100 arculattervezés 

kapcsán. Arculati kézikönyv kialakítása. 

- PTE MK: Elektronikus zene és médiaművészet alapképzés, valamint Zeneművészeti 

Intézettel közösen egy PEAC induló készítése. 

- PTE KTK: Marketing: éves marketing tervek készítése, a 2023-as év marketing 

előkészítése. Márkastratégia kialakítása és megvalósítása, teljes fb, insta, tiktok stb. 

kampány levezetése. Állandó gyakornoki program beindítása. 

- PTE KTK: Sportstatisztikai adatbázisok biztosítása, adatelemzések készítése. 

 

A PEAC, mint a PTE állandó partnere a kutatásokban: 

 

A PEAC jelenleg a PTE kutatásainak aktív résztvevője. A PEAC tehetségprogram keretében 

70 kiválasztott sportoló felmérésére kerül sor (komplex teljesítménydiagnosztika, inbody, 3 D 

testszkenner), mely eredmények a kutatások során felhasználásra kerülnek. A PEAC 1000 

különféle korú, nemű, edzettségű sportolóval rendelkezik, akik állandó bázisát jelenthetik a 

PTE-n lefolytatott különféle terheléses, sport és egészségtudományi, vagy pszichológiai 

kutatásoknak. A PEAC tehetségprogram célja, hogy a kiemelt sportolók számára állandóan 

biztosítsa az egészségükkel, fizikai és mentális állapotukkal kapcsolatos felméréseket, ezzel is 

támogatva őket a jövőben sportsikerük érdekében. A program célja a kiemelt sportolók Pécsett 

tartása, melyben kiemelt segítség a PTE tudásbázisa, állandó kutatásai. A PEAC számára 

fontos, hogy minden sporttal kapcsolatos egészségügyi/orvosi kutatásban szerepet váljon, 

annak elsődleges haszonélvezője legyen, így kiemelt cél, hogy a kutatásaiba az eddigiekben a 

PVSK bevonó PTE ÁOK Sportmedicina Tanszékkel is minden fél számára (beleértve a vasutas 

klubbot is) megfelelő kapcsolatot építsen ki.  

 

Fontos megjegyezni, hogy a PEAC számos olyan sportágban van jelen, ahol a gyártók 

folyamatosan az innovációs lehetőségeket keresik, mely tekintetben hosszú távon a PEAC és a 

térségi és országos kutató központok együttműködése mindenki számára eredményes lehet. 

 

A PEAC, mint az egyetemi közösségi élet színtere: 

 

A Pécsi Tudományegyetem számára kiemelten fontos, hogy az ide járó diákok közösségépítése 

folyamatos legyen. A közösségépítés terén sport tekintetében a PTE Sportiroda kiemelten sokat 

tett, azonban a szurkolás közös élménye nem épült be a diákok életébe. Annak érdekében, hogy 

a PEAC-os csapatok állandó szurkolóbázissal rendelkezzenek a PEAC az EHÖK-el közösen 

kidolgozza az Egyesület szurkolói közösségének kialakításához szükséges feltételeket. A 

PEAC számos olyan csapattal rendelkezik, amelyek klasszikusan PTE-s diákokra épülnek 
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(röplabda, kézilabda, e-sport), így a diákok szurkolása dupla motivációt jelenthet a sportolók 

számára. Kiemelt cél, hogy egy-egy nagyobb PEAC meccsen közel ezer egyetemistát meg 

tudjon az Egyesület mozgatni.   

 

A PEAC, mint a PTE partnercégeinek lehetséges támogatott sportszervezete: 

 

A Pécsi Tudományegyetem évente több, mint 10 milliárdos nagyságrendben hajt végre 

fejlesztéseket a városban, melyből mind az alvállalkozásokon, mind a közvetett támogatáson 

keresztül kevés pénz érkezik vissza a sportba és a PEAC-ba.  Kiemelten fontos lenne kialakítani 

azt a rendszert, amelyben a nagy beruházok, beszállítók támogatásokkal vagy legalább a TAO 

biztosította lehetőségeken keresztül segítik a PEAC fejlődését, likviditását. 

 

A PTE és a PEAC közötti további együttműködési területek: 

- Kollégium: A Pécsi Egyetemi Atlétikai Club kiemelt vonzereje az egyetemi tanulás 

lehetősége, melyhez szintén vonzerőként társul a kollégiumi elhelyezés. Minden év 

augusztusában hosszas egyeztetések sora zajlik, hogy a sportolókat a PEAC el tudja 

helyezni a kollégiumban a PTE segítségével. Szükségesnek tartjuk, hogy az elkövetkező 

évekre vonatkozóan már a jelentkezésnél meg lehetne adni, hogy a felvételiző PEAC-

os sportoló, és így előnyt élvezhetne.  

- Teremhasználat: A PEAC és a PTE között 2020-ban megkötött 3 évre szóló 

együttműködési megállapodás keretében évi 12 millió forint összegig térítésmentesen 

bérelheti az Egyesület az Egyetemi sportlétesítményeit, mely összeg felett 50%-os áron 

juthat hozzá a létesítményekhez. A felkészülések során kiemelt jelentősége van, hogy 

az adott szakosztályok állandó és megfelelő időtartamú edzésidőponttal 

rendelkezzenek, melyek a létesítmények leterheltsége és gyakran a külső bérlők miatt 

nem mindig tudnak megvalósulni a PTE létesítményeiben. Szükséges a PTE-vel olyan 

megállapodást kötni, amelyben már a 2021-2022-es tanév kapcsán a PEAC élvez 

elsőbbséget.  

- Ösztöndíj: A PTE sportösztöndíj nagy segítség minden PEAC-os sportolónak, az 

PEAC ázsiója azonban leginkább akkor lenne emelhető, ha a sportösztöndíjon belül az 

Egyesület sportolói külön kategóriát képeznének. 

 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Pécsi Egyetemi Atlétikai Club 

együttműködésének továbbfejlesztése: 

 

A Pécsi Egyetemi Atlétikai Club a pécsi utánpótlás és felnőtt sport megkerülhetetlen alakja. 

Utánpótlás nevelésének fókuszában a pécsi gyermekek vannak, biztosítva számukra a fizikai 

aktivitás és a sikeres fejlődés lehetőségeit. Számos sportágat tekintve a PEAC jelenti a pécsi 

utánpótlás nevelés egyetlen lehetőségét (asztalitenisz, birkózás, vívás, röplabda), így kiemelt 

szerep jut az Egyesületnek az Ő nevelésükben. Számos más sportágban (kézilabda, vízilabda, 

kosárlabda, labdarúgás) a szakosztályok együttműködés keretében dolgoznak a város más 
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sportegyesületeivel, mely közös munkát több esetben írásos megállapodás is rögzíti 

(labdarúgás, kézilabda). 

 

A PEAC a fentiek mellett a város érdekeit tudja szolgálni az itt sportoló gyerekek Pécsett 

tartásában, illetve az egyetemre ide érkezők itt tartásában, mellyel jelentős mértékben tud 

hozzájárulni a város népességmegtartó és növelő politikájához.  

 

A PEAC az utánpótlás mellett több csapatsportágban a legmagasabb osztályt jelenti, nem csak 

a városban, hanem a régióban is, így ezekben a sportágakban (röplabda, kézilabda, 

asztalitenisz), kiemelten szükséges a város támogató szerepvállalása, annak érdekében, hogy 

ezek a csapatok vonzó alternatívát jelentsenek mind a pécsi, mind a más városból érkező 

sportolók számára. 

 

A városi együttműködés fő felületét a Pécsi Sport Nonprofit Zrt.-vel történő aktív és 

eredményes együttműködés jelenti, melynek eredménye, hogy azon csapatsportágakban, ahol 

az utánpótlás van, ott a kimenetet a PEAC csapatai jelentik. 

 

PEAC elfogadott célrendszer:  

 

Az alábbiakban kerül bemutatásra a PEAC 2020 év elején elfogadott célrendszere, bővítve a 

városi és egyetemi együttműködésekkel, valamint a PTE sportstratégiában a Pécsi Egyetemi 

Atlétikai Clubra delegált feladatokkal, valamint a PEAC által a megvalósítás kapcsán gondolt 

értékekkel és vízióval 

 

Vízió: A Pécsi Egyetemi Atlétikai Club 2024-re mind sportszakmai, mind szervezeti 

szempontból az ország legmodernebb egyetemi sportklubjává válik, mely szervezetben a kiváló 

sportteljesítmény elérésében kiemelt szerep jut a Pécsi Tudományegyetem tudásbázisának.   

Misszió: A Pécsi Egyetemi Atlétikai Club célja, hogy megteremtse a tudáslapú sportklub 

mintáját a hazai sportpalettán. A PEAC, mint tudásalapú sportklub a térség legnagyobb 

létszámú egyesületévé válik a 2023-as jubileumra.  

Filozófia és értékrend: A Pécsi Egyetemi Atlétikai Club minden szakosztályában a 

sportszakmai munka hátterét a Pécsi Tudományegyetemen rendelkezésre álló know how 

segítségével építi fel az Egyesület. A megvalósítás során kiemelt figyelmet kell fordítani a 

„Nincs siker tudás nélkül” filozófiájára. A PEAC alapvető értékei: küzdeni akarás, tudás és 

sport, tisztességesség. 

 

A célkitűzéseit az Egyesület négy pillér (élsport, egyetemi és helyi sport, tehetségkutatás, 

integrált szemlélet) és egy jól körülhatárolt indikátorrendszer köré tudja felépíteni az 

alábbiak szerint: 

 

Élsport: 

 

Az Egyesület számos szakosztályának felnőtt és utánpótlás csapata, versenyzője az adott 

sportág legmagasabb vagy az alatti osztályában szerepel, melyen keresztül közvetlenül biztosít 
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felnőtt és utánpótlás válogatott versenyzőket Magyarország számára. A kiemelt szakmai cél, 

hogy a szakosztályok még több válogatott és kiváló versenyzőt neveljenek, illetve, hogy 

megtartásuk révén megnyerjék az adott sportág egyéni vagy csapat bajnokságát. Az élsporthoz 

szükséges a megfelelő felkészítés biztosítása, melyben a PEAC kiemelt partnerként számít az 

Egyetemre. Az élsporthoz elengedhetetlen orvosi és labor háttér biztosítását a PEAC a PTE-vel 

együttműködve tervezi biztosítani, melynek egyik kiemelt eleme a PEAC Tehetségprogram, 

amelybe már 69 ifjúsági korú sportoló került bevonásra, annak érdekében, hogy a 2023-as 

jubileum során a tehetséggondozásuk révén minél nagyobb sportsikereket érhessen el az 

Egyesület. 

 

Az Egyesületen belül szakmai tekintetben az élsport kategóriába lehet sorolni az 

asztaliteniszezőket, birkózókat, vívókat, röplabdázókat. Közép és hosszú távon pedig ebbe a 

kategóriába kíván bejutni a kézilabda is.  

Az egyes szakosztályok esetében a következő célkitűzéseket rögzíthetjük rövid, közép és 

hosszútávon: 

- Asztalitenisz: Célkitűzés 2021-re a férfi Extraliga 1-3. helyezés, nemzetközi szereplés 

elérése, a válogatott kerettag versenyzők számának folyamatos növelése, valamint a 

tagság megduplázása 2024-ig. A szakosztály célja, hogy úgy ahogy a 2020 (2021)-es 

olimpián, úgy 2024-ben is kvalifikált olimpiai kerettag versenyzőt adjon. A szakosztály 

saját létesítménye elkészült, azonban méretei máris kevésnek bizonyultak, így e téren is 

további kiemelt fejlesztés szükséges. 

- Birkózás: 2021-re a két felnőtt válogatott kerettag versenyző valamelyike kvótát 

szerezzen a tokiói olimpiára, a jelenlegi taglétszám megduplázása 2024-re, illetve az 

utánpótlás válogatott versenyzők képzése és versenyeztetésé. Középtávon célkitűzés a 

saját birkózó terem kialakítása is, melyhez már 100 millió forrás biztosított. A Pécsi 

Tudományegyetemmel karöltve a lehetséges teremmegoldás kialakítása már 

megkezdődött. 

- Vívás: Középtávon célkitűzés a válogatott versenyzők megtartása, a szakmai gárda 

fejlesztése, pótlása, a vidék legerősebb párbajtőrklubjává válás, saját vívóteremmel.  

- Röplabda: Hosszú távú cél, hogy mind a felnőtt női mind a férfi csapat az NB1-ben 

szerepeljen, csakúgy, mint az utánpótlás csapatok, illetve, hogy a TAO források 

bevonásával sikerüljön egy saját csarnokot építeni. Jelen pillanatban a női csapat 

egyedülálló együttműködés (Kaposvár) keretében az NB1 legújabb tagja 

- Kézilabda: Mind a férfi és női felnőtt csapat célja, hogy 2024-re stabil NB1/b-s csapattá 

váljanak, megfelelő utánpótlásbázissal, mely kapcsán mindkét nem esetében 

megkezdődtek a sikeres munkák, melynek egyik előfeltétele egy új csarnok építése, 

melyre részben rendelkezésre állnak a TAO források. 

- Parasport: minél több szakág bevonása (pl.: ülőröplabda), a bajnoki rendszerben történő 

eredményes szereplés. 

Egyetemi sport/helyi-regionális sport: 
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A PEAC alapításkori és jelenlegi kiemelt prioritása az egyetemisták sportolásának biztosítása, 

melynek keretében minden szakosztály a PTE diákjai rendelkezésére áll, azonban vannak 

kiemelt egyetemi csapatok, mint a férfi és női kosárlabda, vagy a férfi labdarugó szakosztály, 

amelyek a versenyszerű, bajnoki rendszerű sportolást biztosítják a pécsi és a városba tanulni 

érkező egyetemisták számára. A cél, hogy a női és a férfi kosárlabda csapat is az NBI/b-be 

tudjon szerepelni, amellyel egyszerre kínálna kiváló alternatívát a Pécsre tanulni érkező 

diákoknak, illetve szakmai segítséget a városban működő kosárlabda műhelyeknek. Labdarúgás 

tekintetében a cél az NBIII-ban szereplés lehetőségének kivívása elsősorban a PTE diákjaira 

támaszkodva, mely kapcsán az első lépcsőfok megtétele 2020-ban megtörtént, ugyanis az 

utánpótlás csapatok (U17, U19) már itt szerepelnek. 

 

A PTE és a PEAC között az elmúlt években támogatói, partneri viszony épült ki, melynek 

hosszú távú célja, hogy az egyetem, mint sportcampus is tudja magát pozícionálni a diákokért 

folyó versenyben, ehhez a klub szakosztályai minden szakmai és versenyeztetési, valamint 

feltérképezési segítséget megadnak.   

 

A PEAC az elmúlt években számos egyetemi kezdeményezést támogatott, melynek 

eredményeképpen megalakult a szabadidősport szakosztálya, amelyben a legkülönfélébb 

sportokban várják a diákokat, illetve segítik a versenyzésüket, szervezik az edzésmunkájukat.  

A szakosztályok versenyei az elmúlt években az Universiade versenyeken kiváló eredményeket 

(arany, ezüst, bronz) értek el a PTE és hazájuk számára. Az Universiade versenyt a PTE-re járó 

PEAC versenyzők továbbra is prioritásként kezelik, ezért az Egyesület célja, hogy a 2021-es 

egyetemi világversenyen legalább 3 versenyző képviselje a klubbot.  

 

Tehetségkutatás, szakmai fejlesztő program: 

 

A tehetségkutatás az Egyetemi és Egyesületi célok mentén a PTE beiskolázási időszakában is 

megvalósul ezzel is erősítve a felek közötti együttműködését, illetve a jövőbeni sikerek esélyét. 

A beiskolázási tehetségkutatás nem csak Magyarország területén, hanem a határon túli magyar 

területek is megvalósul.  

 

Szintén a PTE bázisával valósulhat meg középtávon a szakember bázis bővítésé, képzése, 

melyben a PEAC nem csak, mint partner, hanem, mint szakmai gyakorlati hely is részt kíván 

venni.  

 

Integrált sportegyesület megvalósítása: 

 

A PEAC az elmúlt években a városban és a régióban egyedülálló módon hozott létre parasport 

részleget, melyben több sportág (boccia, kosárlabda, csörgőlabda, teke) kapott helyett, emellett 

több szakosztálynál is folyik a munka parasportolókkal (pl. vívás). A célkitűzés, hogy az 

egyesület minélt többet tudjon tenni az integrált sportszemlélet kialakításáért, a meglévő 

sportágak versenyeztetéséért, fejlesztésért, illetve újak bevonásáért.  

 

A célkitűzések elérése érdekében vállalt indikátorok: 

mailto:ptepeac@gmail.com


 

PÉCSI EGYETEMI ATLÉTIKAI CLUB 
Szakosztályaink: aerobik, asztalitenisz, birkózás, kézilabda, küzdősport, kosárlabda, 

labdarúgás, röplabda, strand-röplabda, vívás, futsal, parasport, szabadidősport, vízilabda és e-

sport 
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A PEAC célja, hogy regionális sportközponttá, országosan meghatározó klubbá váljon, mely 

érdekében rövid (2020. december 31.), közép (2021. december 31.) és hosszútávon 

(2024.12.31.) az egyes szakosztályok adatszolgáltatása alapján a következő főbb számbeli 

célokat tűzi ki maga elé: 

- 2024-re elérni a 1500 fős tagságot. 

- Az igazolt utánpótláskorú versenyzők számának 635-ről 1000 fölé emelése 2024 

végére. 

- Az alkalmazott edzők jelenlegi 80 fős létszámának 110-re történő bővítése 2024-re. 

Végzettség tekintetében a PEAC célja, hogy a felsőfokú szakdiplomával rendelkezők 

edzők száma triplázódjon meg 2024 végére és megközelítse a 40 főt.  

- Válogatott kerettag sportolók tekintetében a cél, hogy a jelenlegi 4-ről 2024 végére 20 

fölötti versenyzővel rendelkezzünk, melyekből minimum 12 fő a korosztályos és 8 fő a 

felnőtt világversenyen képviselhetné hazáját.  

- A nem számszerűsített szakmai céloknál rögzítettük, hogy több csapat esetében cél az 

osztályváltás, mely a szurkolói létszám növekedésével járna, a klub elvárása, hogy 2024 

végére 3000 fő feletti szurkolói bázissal rendelkezzen. 
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