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BBEEMMUUTTAATTKKOOZZUUNNKK  

2007. július 15-én kezdte meg 

működését Magyarországon, 

Szombathely városában az 

ILLÉS BÉLA FOOTBALL 

AKADÉMIA. 

Az Akadémián felmenő, kifutó 

rendszerben összesen 150, 12-

18 éves fiú tanulja a labdarúgás 

tudományát, hogy profi játékossá 

fejlődjenek. 

A csapatok a Magyar Nemzeti 

Bajnokság versenyein vesznek részt, általában idősebb korosztályban indulnak, 

hogy a fejlődésük minél jobban biztosítva legyen, s így minél jobban el tudjanak 

jutni a nemzeti válogatottságig. 

Célunk minőségi utánpótlásképzés, tehetségek felkutatásával, profi körülmények 

között! Elsősorban egészséges, becsületes embereket nevelünk, másodsorban 

sportot kedvelő, sportoló fiatalokat. 

Fontos az általános európai műveltség megszerzése, több idegen nyelv 

készségszintű alkalmazásával együtt.  

Szombathely Megyei Jogú 

Város Közgyűlése 120.000 m2 

nagyságú területet biztosított 

az Akadémia működéséhez, 

valamint biztosítja a tanulási 

lehetőséget a Herman Ottó 

Szakképzőiskolában, amely az 

Akadémia partnerszervezete. 
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SSZZEERRVVEEZZEETTII  FFEELLÉÉPPÍÍTTÉÉSS  

Az Akadémiát Klubigazgató irányítja, szakmai és technikai helyettesekkel.  

A szakmai vezető felelős az Akadémián folyó képzés minőségéért, az edzők 

munkájáért, a felvételiző gyerekek kiválasztásáért.   

A technikai helyettes feladata az Akadémia működtetése. Szervezi és felügyeli 

a játékosok étkezését, utaztatását, felszerelések biztosítását. 

A vezető edző fogja össze az Akadémián dolgozó edzők napi munkáját, 

operatívan irányítja a képzést. 

Egy-egy csapattal két edző foglalkozik. 

 

 Tulajdonosi Tanács 

Tóth Miklós  
Klub igazgató 

Rugvics Vendel 
Szakmai tanácsadó 

Horváth Sándor 
Technikai igazgató 

Artner Tamás 
HVSE up. igazgató 

Simon Attila 
Akadémia vezető edző 
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FFEEJJLLEESSZZTTÉÉSSEEKK  

A tulajdonosok szándéka szerint az Akadémiai képzés érdekében az alábbi 

beruházások szükségesek: 

 7 db UEFA szabvány méretű gyepszőnyeges labdarúgópálya 

 16.000 m2 gyepszőnyeges edzőterület 

 2 db UEFA szabvány méretű műfüves labdarúgópálya 

 2 db 40*40 m méretű technikai pálya 

 1 db 40*20 m méretű homokos pálya  

 6 db teniszpálya nagyságú lábtenisz pályák 

 kondíció fejlesztésére szolgáló erősítő terem 

 rehabilitációs központ  

 10 db öltöző 

 150 férőhelyes kollégiumra, illetve apartman ház 

 Kiszolgáló és vendéglátó épület 

 Többfunkciós közösségi termek, előadó termek, konferenciaterem 

 2 db 50 személyes autóbusz 

 2 db 20 személyes autóbusz 

 2 db 9 személyes kisbusz 

Természetesen minden pályát és edzőterületet villanyvilágítással kell felszerelni. 
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A pályák építése során figyelembe kell venni, hogy Közép – Európában vagyunk, 

ahol az éghajlat szélsőséges. Ezért a pályákat vízelvezető hálózattal, automata 

öntözőrendszerrel, villanyvilágítással kell ellátni. Rendszeresen – hetente 

többször – kell nyírni a gyepet, öntözni a területet, pótolni a tápanyagokat. 

A műfüves pályát havi rendszerességgel kell gondozni, seprűzni, pótolni a 

granulátumot, vonalazni. 

 

A folyamatban lévő terület szabályozási terv módosítását kővetően lehetővé válik 

a multifunkcionális kiszolgáló épület terveztetése, építése, üzemeltetése. 
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KKÉÉPPZZÉÉSS,,  NNEEVVEELLÉÉSS  

A nevelési célok megvalósítása, a közösség formálása, a csapatszellem 

erősítése érdekében rendkívül fontos a gyerekek együttes elhelyezése az 

edzőkkel együttesen. 

Kulturált elhelyezési körülmények – 

2 férőhelyes szobák, vizesblokkal, 

tanulási és számítástechnikai 

lehetőséggel – rendkívül fontosak 

az edzések közötti regenerálódás 

elősegítése érdekében is. Így 

várható el a rendszeres, 

ismétlődően kiemelkedő 

teljesítmény a gyerekektől. 

A közösségi terek alkalmasak a gyerekek csoportos foglalkoztatására, szellemi 

és mentális fejlődésük biztosítására. 

 

A gyerekek mellett rendszeresen képezzük az edzőket, pedagógusokat, 

nevelőket is. 

Az Illés Football Akadémia – a térség egyetlen ilyen 

intézményeként – deklaráltan vállalja a hasonló 

profilú kisebb egyesületek szakembereinek képzését, 

továbbképzését is. 

Fontos az egyesülő Európában az idegen kultúrák 

megismerése, elfogadása ezért rendszeresen 

utazunk, illetve vendégül látunk más nemzetek 

csapatait is. Ez segíti sportolóink későbbi 

beilleszkedését, nyelvtudásuk fejlesztését is. 
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FFIIZZIIKKAAII  FFEELLKKÉÉSSZZÍÍTTÉÉSS  

A fizikai képzés fontos eleme a 

rendszeres és szakszerű orvosi 

ellátás biztosítása, táplálkozás 

tudományának alkalmazásával 

együtt. 

Rendszeres kapcsolatban állunk a 

Testnevelési Egyetem Terheléstani 

Laboratóriumával, akik 

folyamatosan ellenőrzik, mérik, 

értékelik a gyerekek fejlődését, tanácsokat adnak, mind a terhelhetőségre, mind 

a táplálkozásra. 

 

Ezt az orvosi rendszert érdemes lenne az újonnan épülő központban is 

megvalósítani, ezért szükséges kialakítani orvosi helyiségeket, kondicionáló, 

rehabilitáló részleggel együtt. Szükséges korszerű mérőműszereket, és sokrétű 

sérülés kezelésére alkalmas eszközök beszerezni. 

 

A fiatalok szervezete különösen 

érzékeny a megfelelő, egészséges, 

vitamindús táplálék bevitelére. Ezért 

külön kell foglalkozni az ételek 

elkészítésével, felszolgálásával 

együtt. 

Az Akadémia működtetése során 

különös figyelmet igényel a 

megfelelő sportfelszerelések kiválasztása, hiszen a gyerekek gyakorlatilag 

ebben nőnek fel. Minőségi munkát csak minőségi eszközökkel lehet végezni! 
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NNEEMMZZEETTKKÖÖZZII,,  HHAAZZAAII  ÉÉSS  HHEELLYYII  KKAAPPCCSSOOLLAATTRREENNDDSSZZEERREEKK  

 

A versenyeztetés, az európai 

kultúrák megismerése sok 

utazással jár együtt, melynek 

megoldása az iskolai 

kötelezettségek figyelembevétele 

mellett nem egyszerű. A „minél 

több élmény beszerzése, minél 

kevesebb iskolai hiányzás mellett” 

elv érvényesülése érdekében – 

költséghatékonyságra is figyelve – szükséges autóbuszokat, társas gépkocsikat 

üzemeltetni, vásárolni. 

 

Céljaink megvalósítása érdekében 

szorosan együttműködünk városunk, 

régiónk, országunk állami és sport 

vezetőivel, társadalmi, civil szervezetek 

képviselőivel, egészségügyi, orvosi, 

pedagógiai kamarák vezetőivel. 

Folyamatos kapcsolatot tartunk a térség 

gazdasági szakembereivel. 

 

 

 

Tevékenységünk népszerűsítésére nagy hangsúlyt helyezünk.  

Várjuk a média képviselőit, részükre mindenkor készséggel szolgáltatunk 

információt! 


