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6KöszöntőK

118 év telt el azóta, hogy 1898-ban megalakult Magyarország egyik 
legrégebbi sportegyesülete, a BEAC. Annak idején egy olyan egyesü-
let kezdte meg működését, amely azt a célt tűzte ki maga elé, hogy 
az akkor még éledező versenysport egyik meghatározó szereplőjévé 
váljon. A hosszú évek során aztán az egyesület sorra nevelte ki az 
ország sportolóit, mára már elismert bajnokokat, olimpikonokat 
tudhatunk büszkeségeink között. A mérce a világszínvonal volt!
Ahhoz, hogy élsportolóink a legjobb formájukat tudják hozni, és 
hallgatóink a legjobb körülmények között tudjanak szabadidejükben 

sportolni, ezáltal kikapcsolódni, feltöltődni, elengedhetetlen a 21. századnak megfelelő 
infrastruktúra kialakítása és működtetése. Kollégáimmal azon dolgozunk, hogy teljesíte-
ni tudjuk az állandóan növekvő elvárásokat, hogy megfelelő helyszínt és lehetőséget tud-
junk biztosítani a sportolni vágyó hallgatóinknak, oktatóinknak. A következő években 
komoly fejlesztések indulnak meg az ELTE falain belül az egyetemi sportinfrastruktú-
ra fejlesztése, létesítményeink bővítése érdekében, mely reményeink szerint hozzá-
járul egy minél színesebb, vibrálóbb egyetemi élet kialakításához. A magyarországi 
egyetemi sport nem létezhet a BEAC nélkül. Építsük közösen az egyetemi sportéletet! 

Dr. Scheuer Gyula
az ELTE kancellárja

A Budapesti Egyetemi Atlétikai Club az ELTE, illetve jogelő-
deinek hivatalos sportegyesületeként közel 120 éve áll nyitva 
az aktív és egészséges életmód iránt érdeklődő egyetemi 
polgárok előtt. Csere Gáspárra, a riói olimpia BEAC-os ma-
ratoni futójára, jelenlegi élvonalbeli sportolóinkra, valamint 
egykori világ- és olimpiai bajnokainkra ugyanolyan büszkék 
vagyunk, mint sok száz amatőr tagunkra, hiszen mindannyian 

közösen építettük és építjük tovább azt az eszmeiséget, melyet alapítónk, báró Eötvös 
Loránd egykoron megfogalmazott számunkra. Május 6-án nyílt, „BEAC-Az elsők” című 
kiállításunk épp ezt a színes örökséget mutatja be az érdeklődők számára.

Alapítónk hitvallását követve továbbra is küldetésünknek tartjuk a testkultúra fejlesz-
tését és az egészséges életmód népszerűsítését, hatást gyakorolva a jövő nemzedékek 
életére. A sport kitartásra, környezetünk és egymás tiszteletére nevel. Megteremti 
a szellem és test harmonikus egységét, részévé tesz újra természeti és társadalmi 
környezetünknek. Visszavezet azokhoz az értékekhez, melyek hozzájárulhatnak kö-
zösségeink megerősítéséhez. A BEAC ezekért a célokért dolgozik, és reményeink szerint 
hozzájárul az aktív és tudatos polgárokból álló sikeres magyar társadalom építéséhez.

Prof. Dr. Karácsony András
a BEAC elnöke, egyetemi tanár

Kedves Hallgatóink, kedves Egyesületi Tagok!

Tisztelt Sporttársak és Érdeklődők!



Bátran állíthatom, hogy már egészen korán kijutott nekem az egyete-
mi sportból: gólyakorom óta az ELTE női futsalcsapatában kapusko-
dok, illetve a csapat életét szervezem sportösztöndíjasként, egy éve 
pedig ezzel párhuzamosan az egyetemi sport szervezését is a nyakam-
ba vettem. Elég hamar egyértelmű lett, hogy számomra a sport az 
egyik legnagyobb megtartó erő az egyetemen. A napjaim csúcspontja 
eljönni sportolni, sokkal többet jelent a mozgás öröménél. A sport egy 
olyan közösséget ad, ahol az ember otthon érezheti magát és rengeteg 
új élménnyel szolgál. A célom az, hogy minél többen megtapasztal-

hassátok ezt, hiszen a sport mindenkié: ugyanúgy szól az egészséges életmódról, a 
versenyzőkről, a parasportolókról, mint a szurkolókról és azokról, akik szabadidejük-
ben sportolnak. Ha úgy érzed, szívesen tagja lennél ennek a közösségnek, akkor keress 
minket bátran akár online, akár személyesen. Gyere és sportolj az ELTE-n!

Móczik Alexandra
ELTE HÖK sportügyi referens
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Kivételes az ELTE hallgatóinak helyzete: számos lehetőség 
adott számukra ahhoz, hogy valóban tartalmasan tölthessék 
egyetemi éveiket. Ehhez a hagyományra és az innovációra 
egyaránt építő színvonalas képzés, a kiterjedt nemzetközi 
kapcsolatrendszer mellett a különböző hallgatói közössé-
gek pezsgő élete is jelentős mértékben hozzájárul. Az ELTE 
sportolási lehetőségei sokszínűek, mint maga az Egyetem 

– mindenki megtalálhatja ezek között azt a sportágat, amelyet korábban maga is űzött, 
amelyet mindig is szeretett volna kipróbálni, vagy éppen azt, amelyhez most kap majd 
kedvet. Érdemes ezeket a lehetőségeket kihasználni, tenni azért, hogy az egyetemi 
évek a sportolói közösségekben megélt élményekkel is gazdagodhassanak.

A sport az egyetemi képzés szerves része: olyan közös nyelv, amelyet egyformán és szí-
vesen beszélnek különböző tudományterületek művelői, hallgatók és oktatók, folyama-
tosan inspirálva egymást. A fair play szabályai ugyanúgy jelen vannak a tudományos élet-
ben és a különböző szakterületek etikai normáiban, mint a sportban. A sportolás során 
sajátítható el a fair play szelleme a legtisztább formában, hasonlóképpen a sportban 
élhető meg az egyik legintenzívebb módon a közösséghez tartozás élménye is. Ebben 
külön öröm és büszkeség számunkra, hogy 2016-ban a riói olimpián és paralimpián 
több ELTE hallgatóért szurkolhatunk. Szívből kívánom mindenkinek, hogy tapasztalja 
meg, milyen öröm és büszkeség magára ölteni az ELTE mezét!

Dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán
a hallgatói ügyek rektori biztosa, az Egyetemi Sporttanács elnöke

Kedves Hallgatók!

Kedves Hallgatók! Kedves Gólyák!
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Gyorsan eltelnek az egyetemi évek, ezért már a tanév kezdetén érdemes az egyetemi sportágak 
közül választani és sportprogramjainkon részt venni. Mindenkit várunk, aki mozogni, edzeni, 
testileg-lelkileg felüdülni, esetleg versenyezni szeretne. Az érdeklődők több mint 40 sportág 
közül válogathatnak, így mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbb mozgásformát, 
legyen szó szabadidő- vagy versenysportról. A hallgatók számára lehetőség nyílik kurzusként 
sportot választani, illetve a BEAC is várja edzéseire, foglalkozásaira a sportolni vágyókat.

1. ÁLTALÁNOS TESTNEVELÉs kurzusok

Az Általános testnevelés kurzusokra - hasonlóan a többi tanegységhez - a Neptun rendsze-
ren keresztül lehet jelentkezni. A testnevelés kurzusokon 1 kreditért, heti egy órában lehet 
sportot űzni.

Választható sportágak:
aerobik, argentin tangó, asztalitenisz, atlétika, boksz, brazil jiu jitsu, cheerleading, csörgőlabda, 
dinamikus jóga, erősítés, evezés, falmászás, floorball, futsal, funkcionális tréning, futás, goju-ryu 
karate, gyorstollaslabda, hastánc, jazztánc, jóga, kerékpár, kettlebell, kick-boksz, kondicionálás, 
kosárlabda, kung-fu, lacrosse, labdarúgás, muay-thai, röplabda, sakk, spinning, squash, szikla-
mászás, társastánc, tenisz, természetjárás, tollaslabda, triatlon, TRX, úszás, zumba

A kurzusokat keresd a Neptunban VTN kóddal. Az általános testnevelési kurzusok ára 6000 Ft/
félév, a díjakat a Neptun-rendszeren keresztül kell befizetni a félév végén.

2. Sportolj  a  BEAC-ban!

Az általános testnevelés kurzusok mellett a BEAC edzésein is részt lehet venni, mely órákat 
az ELTE sportösztöndíjas hallgatói, valamint a BEAC edzői, oktatói tartják. Az edzéseken kortól, 
nemtől, szinttől függetlenül bárki részt vehet, szabadidős-, és versenysportra egyaránt lehe-
tőség nyílik. A 2016/2017-es tanévben a következő sportok közül választhatnak az érdeklődők:

Csapatsportok: kézilabda, kosárlabda, futsal, röplabda, nagypályás labdarúgás
Küzdősportok: brazil jiu- jitsu, muay thai, kick-box
Aerobik: alakformáló, zumba, zsírégető edzés, pilates, dinamikus jóga
Táncok: hastánc, modern jazztánc, cheerleading
Labdás, golyós játékok: tenisz, asztalitenisz, tollaslabda, gyorstollas 
Funkcionális tréningek: TRX, kettlebell, funkcionális köredzés
Vízi sportok: vízilabda, evezés
Egyéb sportok: polefitness, triatlon (úszás, futás, kerékpár), atlétika, spinning, sakk, természetjá-
rás, tájfutás, jóga, falmászás, edzőterem – kondicionálás





Aerobik
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„Mozogni boldogság!” – Tapasztald meg Te is!
Úszás a Balatonban, koncerten ugrálás a fesztiválokon, 
váltóverseny a gólyatábori estéken, délutáni strandröpi-
zés a parton. Ám a nyárnak lassan vége, szeptembertől 
tedd intenzívebbé a testmozgást! Az ELTE Aerobik 
mintegy 7 éve várja a sportolni vágyókat. Szakosztá-
lyunk dinamikusan fejlődik, egyre többen látogatjátok 
edzéseinket, rendezvényeinket, ráadásul ezzel együtt 
egyre több féle óratípust, mozgásformát próbálhattok 
ki nálunk, s akár egyetlen bérlettel fél évig akármennyi 
aerobik órát  végigcsinálhattok. Ugye bírnátok?

Alakformáló? Zumba? Pilates? Dinamikus jóga? Zsírégető? 
Kondi? Kardio alakforma? Gerinctréning? Különböző táncos 
órák? – Igen! Csatlakozz a több mint 600 fős csapatunkhoz! 
Több pesti és budai helyszínen is ott vagyunk, és a kollégiumok-
ban is van lehetőségetek velünk sportolni. Hétköznapjaitokat 
pedig évi többször feldobjuk egy-egy aerobikos rendezvény-
nyel, melyek különleges élményt nyújtanak. Ha edzés mellett 
szeretnél különleges programokon, eseményeken részt venni, 
mindenképpen csatlakozz az ELTE AEROBIK+Programunkhoz, 
melyet a Fb-on szintén megtalálsz. Lelkes, energikus, kedves, 
szakképzett oktatóink várnak Benneteket. Ők már biztosan 
tudják: „Mozogni boldogság!”- Tapasztald meg Te is!

Elérhetőségek

Kapcsolattartó: Pulay Szilvia
E-mail: elteaerobik@gmail.com
Honlap: www.elteaerobik.hu
Facebook csoport: ELTE Aerobik
Facebook oldal: ELTE AEROBIK – Mozogni Boldogság
Instagram: elteaerobik

Miért ajánljuk?

- Kiváló zsírégető
- Javítja a koordinációt
- Növeli a hajlékonyságot
- Az egész tested formálja
- Segít a közösség motiváló ereje
- Erősíti a mély- és felületes izmokat



Cheerleading
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Gondolkoztál már rajta, milyen lehet fölrepülni a magasba és 
ott pörögni-forogni, mint a cirkuszi artisták? Szerinted elég erős 
vagy ahhoz, hogy egy lányt a kinyújtott kezeden egyensúlyozz 
a fejed felett? Mindig is lenyűgöztek a látványos tánckoreográfi-
ák? Ha a fenti kérdések közül bármelyikre IGEN a válaszod, 
téged is vár az ELTE cheerleading csapatának akrobatikus 
vagy táncos részlege. Az akrobatikus cheerleadinget látványos 
emelések, több méter magas dobások, szaltók és piramisok 
jellemzik. A csapatba fiúkat, lányokat, tornász múlttal rendelke-
zőket, és teljesen kezdőket is egyaránt várunk! 

Csapatunk 2012 óta számos kategóriában magyar baj-
nok, 2015-ben az Európai Ranglista 2. helyezettje volt, a 
2016-os Európa-bajnokságon pedig 25 ország részvételé-
vel több kategóriában indulva 2. és 3. helyezést értünk el.

A cheerdance tánc alapú sportág, a csapat tagjai 
ugrásokkal, forgásokkal tarkított látványos versenyko-
reográfiával készülnek minden évben. A versenyzéshez 
előnyt jelenthet a táncos, balettos múlt, de a tánccal csak 
most ismerkedőket is örömmel látjuk az edzéseken. Csa-
patunk 2014 óta MEFOB győztes, és 2016-ban először 
Magyarországról jutott ki a Világbajnokságra Floridába.

Miért ajánljuk?

- A jó hangulat garantált!
- Látványos elemek elsajátítása
- Valódi kihívás, látványos fejlődés
- Fiúknak és lányoknak is komoly erőpróba
- Hazai és nemzetközi versenyzési lehetőség
- Növeli a hajlékonyságot és az állóképességet
- Igazi csapatsport, a bizalom itt elengedhetetlen

Elérhetőségek

Kapcsolattartó: Gerlei Anna
E-mail: gerlei.anna@gmail.com
Vezetőedző: Kovácsik Rita
E-mail: rita.kovacsik@hotmail.com
Facebook oldalak:
ELTE Cheer Team | ELTE Cheer Dance Team



Hastánc
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Az egyetemen már nem kell céltalan, megerőltető és unalmas testnevelés órán részt venned, 
hiszen választhatod azt a sportágat, ami hozzád a legközelebb áll, sőt akár táncolhatsz is! A BEAC 
Aerobik szakosztályának kínálatában megtalálod a hastáncot, ráadásul szeptembertől nemcsak 
a klasszikus egyiptomi stílust, hanem a népszerű bellyfi t órákat is, ahol modern arab zenékre 
végzünk hastánc alapú erősítő és nyújtó gyakorlatokat.

Itt a helyed, ha még soha nem táncoltál, hiszen a hastánc kezdő szinten nem megerőltető, de 
érezni fogod a hatását nemcsak a testedre, de a hangulatodra is. Gyere el hozzánk akkor is, ha 
már sok más táncot kipróbáltál, és szeretnél egy változatos, új műfajt megismerni, amitől sokkal 
nőiesebbé és összeszedettebbé válsz. Ha pedig már régóta hastáncolsz, csatlakozhatsz haladó 
csoportunkhoz.

Az ELTE Oriental Hastánccsoport 5 éve alakult, azóta sok fellépésen vettünk részt, nyári tábo-
rokat tartottunk, országos versenyeken szép eredményeket értünk el, és megalkottunk első 
önálló produkciónkat, a Keleti Mesét, amely egy táncszínházi előadás sok hastánccal egy mesés 
történetben. 

Miért ajánljuk?

- Fellépési lehetőségek, versenyek
- Összetartó csapat, új barátnők
- Testileg és lelkileg is feltölt
- Táborok, wokshopok,
  csapatépítő programok

Elérhetőségek

Kapcsolattartók:
Molnár Ágnes és Molnár Júlia
E-mail: elteoriental@gmail.com
Facebook oldal: ELTE Oriental Hastánccsoport



Modern Jazztánc
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Az órákon különböző gyakorlatok segítségével fejlesztheted a kreativitá-
sodat, a pontosságodat, az összpontosításodat, az egyensúlyérzékedet, a 
koordinációdat és nem utolsó sorban az önbizalmadat! Hogy mindeköz-
ben pedig remekül is érezheted magad, az már csak hab a tortán. Az órák 
rendje: a bemelegítés után középgyakorlatokkal, ugrásokkal, forgásokkal 
foglalkoznak a résztvevők, ezen kívül pedig számtalan tartásjavító, nyújtó 
és mozgáskoordináció-fejlesztő gyakorlatot végeznek állva és földön fekve 
egyaránt. Ha szeretnétek kipróbálni egy olyan táncformát, amelyben a 
legmélyebb, legösszetettebb érzéseiteket is kifejezhetitek, és emellett a 
rendszeres edzések révén megfelelő kondícióban tartanátok a testeteket 
és a fizikai erőnléteteket, akkor nagy szeretettel vár benneteket a modern 
jazztánc csapat!

Polefitness
Ha ámulva figyeled az ismerőseid fényképeit, de még nem volt 
alkalmad kipróbálni, most itt a lehetőség! Félned semmitől sem 
kell, a rúd-fitnesz kortól, előképzettségtől és alkattól függetlenül 
űzhető – csak annyi kell hozzá, hogy szeresd a kihívásokat, hogy 
merd átlépni a korlátaidat. Gyakorolj elszántan, és éned olyan rejte-
két is felfedezheted, amelyről korábban álmodni sem mertél. Nem 
túlzás, itt mindenki megtalálhatja önmagát, hiszen az erőelemektől 
kezdve egészen a művészi produkciókig terjed a sportág, része az 
akrobatika, a tánc, a koreográfia, a nyújtás, velejárója a szenvedély, 
az alakformálás és a csapatépítés. Erős leszel, sportos, de nőies. A 
polefitness egy hihetetlen léptékben népszerűsödő, látványos moz-
gásforma, amely már az ELTE sportéletét is színesíti. Találkozzunk a 
tükrök előtt, a határaidon túl.

Miért ajánljuk?

- Energiával tölt fel
- Egy szuper társaság részévé válhatsz
- Nemcsak egy sport, hanem művészet is
- Fejleszti a testtudatod és mozgáskoordinációd
- A balett mellett az utcai táncok hangulatát is közvetíti

Elérhetőségek

Kapcsolattartó: Pék Alexandra
E-mail: eltejazztanc@gmail.com
Facebook oldal/csoport:
ELTE Modern jazztánc

Miért ajánljuk?

- Gyors, látványos fejlődés minden órán
- Önbizalmat ad az élet más területeire is
- Nem, kor, alkat, előképzettség nem számít
- Egyszerre erősít, hajlékonnyá tesz, alakformáló
- Lehet kecses, nőies, de lehet fegyencedzés jellegű is

Elérhetőségek

Kapcsolattartó: Farkas Lilla
E-mail: elte.pole@gmail.com
Facebook oldal: ELTE-BEAC Polefitness







Brazil  Jiu-jitsu
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“Ha azt akarod, hogy eltörjék a karjaidat és jól szétrúgják a fenekedet, 
gyere hozzánk Brazil Jiu-jitsut edzeni” (Carlos Gracie alapítómester hir-
detése Brazíliában). No, ne ijedj meg, azért persze nem a végtagtörések 
a legjellemzőbbek a tréningekre. A Brazil jiu-jitsu egy földharcra épülő, 
rendkívül hatékony küzdősport, amelyben egyaránt fontos a technikai 
tudás és az erőnlét megszerzése. A Brazil jiu-jitsu jó fi zikai erőnlétet, 
magabiztosságot eredményez, edzéseink pedig kiváló hangulatban 
zajlanak a Bogdánfy úti ELTE Sporttelepen. Mindenki megtalálhatja a 
számára megfelelő szintet, akár kezdő, akár versenyezni szeretne.

Kick-box
Sportolnál, de nem tudod, mit? Látogass el az ELTE Kick-box edzéseire és 
sajátítsd el a sportág technikáit, tartsd magad jó kondícióban, vagy ha már 
jól megy, akár küzdelmekben is kipróbálhatod magad. Ez egy olyan sport, 
amelyben a kondíciónak, az ütés-rúgás kombinációk gyakorlásának is 
nagyon fontos szerepük van, tehát ha az egész tested át akarod mozgatni, 
feszes izomzatot szeretnél, itt a helyed! Ha csak szeretnél fi tt maradni az 
egyetemi tanulmányaid ideje alatt is, akkor is szeretettel várunk, nem kell 
félned, ez nem csak a bunyóról szól. Lányok, fi úk gyertek bátran, és legye-
tek az ELTE Kick-box csapatának tagjai. Az edzéseket Németh Márk tartja, 
a felmerülő szakmai kérdések esetén keressétek bátran!

Miért ajánljuk?

- Önbizalmat ad
- Akkor sem veszítesz, ha alul maradsz
- Jó hangulatú, ám kemény edzéseken vehetsz részt
- Fontos a jó technika, amit fokozatosan elsajátíthatsz

Elérhetőségek

Kapcsolattartó: Bence György
E-mail: graciebarra420@gmail.com
Facebook csoport:
Jitsu & Cápa on the BEAC

Miért ajánljuk?

- Igazán „ütős” sport
- Fiúk és lányok is űzhetik
- Feszes, szálkás izomzatot eredményez
- A kemény rúgások, ütések levezetik a feszültséget

Elérhetőségek

Kapcsolattartó: Németh Márk
E-mail: nemethmark9700@gmail.com
Facebook csoport: ELTE Kick-box



Északi Hét csillag imádkozó sáska kung fu
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„A Kung fu az élet mankója„ – Sifu Liszka László mottója

Gyere és fedezd fel velünk lelked és tested határait, és lépj túl 
azokon. Tanuld meg megvédeni önmagad és a nálad gyengéb-
beket. Ha többet keresel, mint egy egyszerű sport, és szereted 
a kihívásokat, köztünk a helyed. Ismerkedj meg most először az 
Északi Hét Csillag Imádkozó Sáska Kung Fu-val! Amikor magad-
ra öltöd az irányzat fekete ruháját és sáskás pólóját, és először 
belépsz az edzőterembe, összeszorul a gyomrod az izgalomtól, 
de már pontosan érzed, hogy egy erős és összetartó közösség 
tagja leszel, biztosan fognak vezetni az úton, és egy olyan 
kaland áll előtted, mely örökre megváltoztatja az életed.Elérhetőségek

Kapcsolattartó: Bence György
E-mail: graciebarra420@gmail.com
Facebook csoport:
Jitsu & Cápa on the BEAC

Elérhetőségek

Kapcsolattartó: Németh Márk
E-mail: nemethmark9700@gmail.com
Facebook csoport: ELTE Kick-box

Muay-thai
A muay thai egy ezeréves harcművészet, amely nagyon letisztult mozgás-
formák rendszere. Hamar rögzülnek benned az alapok, aminek következ-
tében éles helyzetben önvédelemre is használhatod az edzéseken tanult 
gyakorlatokat. Mivel a technikák pontos elsajátítása küzdelmek során 
történik, a muay thai-nak nagymértékű önbizalom-növelő hatása is van. 
Várjuk azokat, akik egy jó csapatban, kiváló hangulatban és persze nem 
utolsó sorban eredményesen kívánnak sportolni. A foglalkozásokat Sebők 
Máté, az ELTE rekreációs szakembere, a BEAC edzője tartja, aki még 
mindig aktív, profi versenyző! 

Miért ajánljuk?

- Változatos, izgalmas edzések
- Ősi hagyományokra épülő sport
- Testi és mentális jóllétet és fejlődést érhetsz el
- A mindennapokban is érezheted jótékony hatását

Elérhetőségek

Kapcsolattartó: Liszka László
E-mail: tunghse1994@gmail.com
Facebook oldal: Tung SE

Miért ajánljuk?

- Profi edzőtől tanulhatsz 
- Kiváló csapat tagja lehetsz 
- Akár az önvédelemben is alkalmazhatod
- Megtanulod kontrollálni a fizikai erődet, magas
  szinten koordinálni a mozgásodat

Elérhetőségek

Kapcsolattartó: Sebők Máté
E-mail: mate.sebok86@gmail.com
Facebook csoport: Sebők Team 
ELTE-BEAC Harcművészeti szakosztály



Futsal (női/férfi )
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Végigfociztad a gyermekkorodat és az egyetem alatt 
sem szívesen hagynád abba? Régóta vonz a labda, de 
még nem volt lehetőséged kipróbálni magad? Itt az 
ideje, hogy Te is az ELTE-BEAC futsal játékosa legyél! 
A 2015-2016-os szezonban bronzérmet szerző női 
csapatunk az NB2-es, fi aink pedig az NB2-s és az U20-
as bajnokságban méretik meg magukat hétről hétre az 
ELTE-BEAC színeiben. Ezen felül rendszeres résztvevői 
vagyunk a Budapesti Egyetemi Futsal Bajnokságnak, 
amelynek 2015-2016-os szezonját szintén bronzérem-
mel zárták a férfi ak, valamint az Egyetemi-Főiskolai 
Országos Bajnokságnak (MEFOB) is, de amatőr férfi  és 
női csapataink is várják a sportolni vágyókat, kezdőket. 

Amit a játékról tudni érdemes: a meccseket 4-es méretű, spe-
ciális futsal labdával (kevésbé pattan) játsszák, és 2-szer 20 
perc tiszta játékidőt mérnek. Félidőnként 5 szabálytalanság 
követhető el büntetlenül, utána ún. 10 méteres „kisbüntetők” 
következnek. A csapatok 4+1-es felállásban szerepelnek, és 
folyamatos cserelehetőséggel játszanak. 
Ha érzel magadban megfelelő elszántságot, szeretettel 
várnak futsal csapataink, ahol a rendszeres testmozgáson túl 
az elmúlt években sikerült olyan légkört kialakítani, mely a 
pályán kívül is szoros barátságokat eredményezett.

Miért ajánljuk?

- Megtanít a csapatban való együttműködésre
- Jó koordináció-állóképesség-fejlesztő sport
- A hobbisport örömeit és a bajnokságok
  küzdelmeit is megtalálhatod
- Országos bajnokságon, nemzetközi
  tornákon való részvétel

Elérhetőségek

Kapcsolattartók:
Férfi csapat: Gáspár Dávid - futsal@beac.elte.hu
Női csapat: Móczik Alexandra, edző: Sajben Marcell
alexandra.moczik@gmail.com, marcell.sajben@gmail.com
Facebook oldal: ELTE-BEAC Futsal





Vízilabda
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Sok sportágat lehet előképzettség nélkül is elégséges 
szinten űzni. Futni bárki tud, ping-pong ütőt mindenki 
fogott már a kezében és a focilabdát sem olyan nehéz 
eltalálni. A póló más kávéház. Az egész sport alapja az 
úszás. Ha tudsz úszni, az első lépcsőfokot teljesítetted. 
Az úszás viszont kevés, ugyanis ahhoz, hogy elkapd a 
labdát, derékig kiemelkedj, esetleg lőj egy gólt, nagyon 
kemény lábtempó szükséges. Mindez természetesen 
sok-sok év kemény edzésmunka gyümölcse. Csapa-
tunkkal minden évben nevezünk a 20 csapatos Buda-
pest Felnőtt bajnokságba, ahol az utóbbi években már 
hagyományosan a felsőházban végzünk.

Emellett minden évben képviseljük az ELTE-t a 
Magyar Egyetemi- Főiskolai Bajnokságon (MEFOB), 
ahol az elmúlt három évből kétszer éremmel zártunk 
(egy ezüst, egy bronz). Ha viszont még új vagy a pó-
lósok között, akkor is jelentkezz nyugodtan és pró-
báld ki magad, hiszen a heti két edzésünkön akkor is 
részt vehetsz, ha még csak ismerkedsz a sporttal!

Ha szeretnéd újrakezdeni, folytatni vízilabdás 
múltadat, vagy csak megtetszett ez a sportág, és 
szeretnéd magad kipróbálni benne, ne habozz és 
jelentkezz! 

Miért ajánljuk?

- Remek csapat és hangulat
- Fejleszti az állóképességedet
- Változatos, meg nem unható sport
- A kemény sportágak kedvelőinek
  különösképp ajánljuk

Elérhetőségek

Kapcsolattartó: Zelki Soma
E-mail: zelki.soma@gmail.com
Facebook oldal: ELTE Vízilabda DSK



Labdarúgás
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118 éves múlt. Patinás egyesület, barátok, foci. Ez a BEAC!
Vár rád egyetemi éveid futballcsapata, mely 1898 óta biztosítja 
a legszebb sport művelését a legnagyobb egyetem hallgatóinak. 
Heti két edzés, hétvégén bajnokik, az előszezonokban felkészü-
lési tornák és gálameccsek színesítik a programot. Ha szívesen 
játszanál az ELTE nagy múltú egyesületében, csatlakozz hoz-
zánk! Légy tagja a Budapest Bajnokságban vitézkedő együtte-
sünknek, mely az idei szezonban a bajnoki címért küzd majd! 

A BEAC nem csak azért kiváló lehetőség számotok-
ra, mert az egyetemhez kötődő csapatban focizhat-
tok, öregbítve ezzel az intézmény és a klub hírnevét, 
de a nagypályás futballcsapat igazi baráti közösség 
is. Újonnan csatlakozó tagjaink kivétel nélkül állítják, 
hogy remek döntést hoztak, amikor beléptek az 
egyesület kötelékébe. A csapat rendkívül összetartó, 
a pályán és a pályán kívül egyaránt. 
Két együttesünk is várja a jelentkezőket, így futball-
múlttól és képességektől függően megtalálhatjátok 

a Nektek megfelelő szintet. Első csapatunk az elmúlt szezont ezüstéremmel zárta, az új szezonra 
nem kisebb célt tűztünk ki magunk elé, mint a bajnoki cím megszerzését. 
Vezetőnk, Szabó András NB1-es játékos múlttal rendelkező Pro Licences edző. A csapat erőnléti és 
technikai felkészítéséhez egyaránt kiválóan ért. Új, tehetséges játékosokra mindig szükség van!

Miért ajánljuk?

- Egy igazi baráti társaság tagja lehetsz
- Az idei szezonban a bajnoki címért küzdhetsz
- Angol egyetemek futballcsapataival
  játszhatsz gálameccseket
- UEFA Pro Licences edző segíti erőnléti
  és technikai felkészülésedet

Elérhetőségek

Kapcsolattartó: Magyar László
E-mail: lackointer@hotmail.com
Tel: +36-20-493-2983
Facebook csoport: ELTE-BEAC Labdarúgás
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Kosárlabda (női)

Kosárlabda (Férfi )
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Az ELTE-BEAC jó hangulatú edzésekkel és remek 
csapatokkal várja a kosárlabdázni vágyó hallgatókat. 
Ha kosaraztál már korábban, és egyetemi éveid alatt 
is folytatni szeretnéd a sportot az egyetem színeiben, 
akkor itt a helyed! Ha egyszerűen csak kipróbálnál 
valami újat, nálunk akkor is játszhatsz. Olyan edzése-
ket is biztosítunk, ahová kezdőként is eljöhetsz. Nem 
számít, hogyan kosarazol, hiszen egy jó társaság várja, 
hogy akár évközben is akármikor csatlakozz hozzá. 
Ha kedvet kaptál hozzá, gyere és próbáld ki magad az 
egyik edzésünkön, vagy előbb csak nézd meg, milyen 
szórakoztató is az ELTE csapatában kosarazni!

Miért ajánljuk?

- Egy remek közösség tagja lehetsz
- Bajnokságokban is szerepelhetsz
- Csapatmunkára ösztönöz
- Fejleszti a mozgáskoordinációd

Felvételt nyertél az ELTE valamelyik karára? Rendelkezel 
kosárlabda múlttal, és most szívesen kipróbálnád magad 
az egyetemi sportélet kosárlabda szakosztályában? Szere-
tettel várunk a megadott edzés időpontokban és helyszí-
nen! Gyere el, és garantáljuk, hogy nem fogsz csalódni! 
Csapatunk az NB2 Közép A csoportjában és az Országos 
Egyetemi Bajnokságban (MEFOB) is indul.
Korábbi években elért eredmények:
NB2: 4. hely (2012/13), 3. hely (2013/14)
MEFOB: 5. hely (2012/13), 3. hely (2013/14)

Miért ajánljuk?

- A kosaras múlt előny, de nem feltétel
- Összeszedettebbé válik a mozgásod
- Remek csapatban dolgozhatsz
- Látványos, izgalmas sportág űzője lehetsz
- Az edzéseken biztosan el fogsz fáradni, de
  egy pillanatig sem bánod majd

Elérhetőségek

Kapcsolattartó: Sziráki Edit
E-mail: editsziraki93@gmail.com
Facebook: ELTE sportösztöndíjas női kosárlabda

Elérhetőségek

Kapcsolattartó: Mayer Patrick
E-mail: mpata94@gmail.com
Facebook oldal: ELTE-BEAC kosárlabda



Kézilabda (Női/Férfi)

Röplabda (Női/Férfi)
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Kézilabdáztál az egyetem előtt, és folytatni szeretnéd? 
Kipróbálnád magad egy új csapatban? Esetleg kedvenc 
sportod alapjait szeretnéd elsajátítani? Itt a megoldás 
számodra. Jelentkezz férfi és női csapatunkba, látogasd 
edzéseinket, versenyezz velünk akár több bajnokságban 
is. Férfi csapatunk heti két edzésidőpont mellett szerepel 
a MEFOB, a BEFKB és a Budapest I. küzdelmeiben is, 
ahova az előző évben jutottunk fel. Női csapatunk heti 
egy edzéssel készül, és ők is érdekeltek a MEFOB és az 
egyetemi bajnokság versenyein is. Játssz a csapataink-
ban, szurkolj a mérkőzéseinken, és légy részese az ELTE 
kézilabda életének!

Tudtad, hogy az ELTE röplabda csapata a Magyar 
Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság aranyérmese? 
Gyere el az edzéseinkre, és mutasd meg Te is rátermett-
séged, játssz az ELTE csapataiban, vagy ha csak mozogni 
vágynál, kezdő edzéseinken egészen biztosan megtalá-
lod a helyed! Hetente minimum három edzést kínálunk 
tudásszintnek megfelelően. Nálunk az igazolt játékosok 
is megtalálhatják helyüket a pályán felnőtt női és férfi 
Budapest Bajnokságban szereplő csapatunk színeiben. 
Várunk sok szeretettel, rátermett és felkészült edzőkkel, 
szervezői csapattal, akik garantálják neked, hogy élvezni 
fogod az egyik legnépszerűbb labdás-sportunkat!

Miért ajánljuk?

- Egy nyitott, barátságos közösség tagja lehetsz
- Heti két edzés és mérkőzések egész évben
- Igazolt és nem igazolt játékosoknak is
  versenyzési lehetőség
- Ha kezdő vagy, akkor is számítunk rád

Miért ajánljuk?

- Remek alakformáló sportág
- Fejleszti egyensúlyérzéked, a javítja kondíciód
- Igazi csapatjátékos válhat belőled
- Kezdők-haladók, fiúk-lányok is csatlakozhatnak

Elérhetőségek

Kapcsolattartók:
Férfi csapat: Divéki Péter
Női csapat: Kunszt Petra
E-mail: eltebeac.kezilabda@gmail.com
Facebook oldal: ELTE-BEAC Kézilabda
Facebook csoport: ELTE BEAC Női kézilabda

Elérhetőségek

Hallgatói kapcsolattartó: Fűrész Anna
E-mail: furesz.anna@t-online.hu
Facebook: ELTE Röplabda
Szakosztályi kapcsolattartó: Bögöly András
elteandris@gmail.com



Kerékpár
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Most kerültél fel a fővárosba egyetemre és szeretnéd 
a szebbik oldaláról megismerni Budapestet? Unod a 
tömegközlekedést, de nincs gyakorlatod a belvárosi 
tekerésben? Vagy mindig is szerelmese voltál a kerék-
pársportoknak és szívesen jártál versenyekre is?
Ha bármelyik kérdésre igen a válaszod, akkor a BEAC 
Polythlon csapatában a helyed! A Polythlon kora tavasz-
tól késő őszig szervez közös gyakorlást, túrákat, edzé-
seket, rövidebb-hosszabb bringázásokat a kerékpáros 
túrák, az országúti kerékpározás szerelmeseinek, vagy 
azoknak, akik csak kerékpáros biztonságot szeretnék 
megszerezni.

Túráinkon bejárjuk Budapest és környéke legszebb 
helyeit: a Duna-part, Margitsziget, Citadella, Normafa, 
Erzsébet-kilátó, Római-part tartozik kedvenc úti célja-
ink közé. Télen nagyszerű csapatépítés a közös görgő-
zés saját kerékpáron, inspiráló fi lmekkel, vérpezsdítő 
zenékkel. Nálunk a szerelést, a versenykormány stabil 
használatát és a váltó kezelését is megtanulhatod, 
vagy egy játékos akadálypálya leküzdésével tehetsz 
próbát felkészültségedből. Az amatőr versenyek iránt 
érdeklődők jöhetnek velünk egyéni időfutamokra, me-
zőnyversenyekre, közte a legnépszerűbb Balaton-ma-
ratonra is. Ha nincs bringád, az sem akadály, korláto-
zott számban biztosítunk kölcsön kerékpárt. Pattanj fel 
és gurulj egy új, sportosabb életmód felé! 

Elérhetőségek

Kapcsolattartó: Keresztesi Gitta
E-mail: gitta.polythlon@gmail.com
Facebook oldal: ELTE-BEAC Kerékpár
Polythlon ETK - Egyetemi Triatlon Klub

Miért ajánljuk?

- Tekerés városban és természetben
- Egyre fi ttebb, energikusabb leszel
- Télen sincs megállás: spinning,
  erősítés kerül a fókuszba
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A futás élvezetes, örömforrást nyújtó, komoly egészségmegőrző hatással bíró mozgásforma. Csak 
csinálni kell, és az eredmény önmagáért beszél. A ki ráérez a sportág valódi ízére, az tudja, hogy 
remek dologról van szó, amit kár lenne kihagyni.  Nem utolsó sorban ez a legtöbb mozgásformának 
az alapja, akár teniszezni szeretsz, akár kajakozni, a futással csak önmagadnak segítesz.
A Polythlon Sashegyi Gepárdok futócsapatának nagyszerű hangulata és remek edzői gárdája ösz-
szeszokott, baráti légkörben teszi élvezetessé a futásokat. A helyszínek változatossága (Sas-hegy, 
Citadella, Duna part, Margitsziget, Hármashatárhegy, Normafa és még sorolhatnánk) és a tudás 
szerint verbuválódott csapatok remek hangulatot és lehetőségeket biztosítanak akár a rövid távok, 
akár a maraton felkészülések számára. 

A kezdőknek itt Lágymányoson és a Kopaszi-gáton segítünk hozzáfogni és elsajátítani a séta-ko-
cogás-futás technikáit, a csapat pedig önbizalmat ad a rendszeresség kialakításához. A haladób-
baknak három különböző sebességű csoport indul, az edzők segítenek a döntésben. A héten több 
alkalom közül is választhatsz, a napok között pedig szabad az átjárás, mindenki könnyedén találhat 
önmagának megfelelő tempót és időpontot. Fuss EL TE is!

Elérhetőségek

Kapcsolattartó: Keresztesi Gitta
E-mail: gitta.polythlon@gmail.com
Facebook oldal: ELTE-BEAC Kerékpár 
Polythlon ETK - Egyetemi Triatlon Klub

Miért ajánljuk?

- Újra beleférhetsz kedvenc tavalyi ruháidba
- Városi futóversenyeken is indulhatsz
- Csak felhúzod a cipőd és már indulhatsz is
- A legjobb fogyókúra, ráadásul rengeteg
  endorfint termel szervezeted futás közben







Atlétika
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Gyorsabban! Magasabban! Erősebben!

A „sportok királynőjének” hívószavai ezek. Ha 
mozgásra vágysz, nálunk biztosan megtalálod 
a Neked való formát. Tapasztalat nélkül is bárki 
csatlakozhat közösségünkhöz, aki kedvet érez 
az atlétika bármely, akár összes részterületének 
kipróbálásához. A sikerélmény garantált, hiszen itt 
az ember legtöbbször nem a másik, hanem önma-
ga legyőzésére törekszik.

A cél saját magunk határainak megismerése, 
kitolása, korlátaink feszegetése. De mivel a ver-
senylehetőség is adott, ezért szinte biztos, hogy 
megtalálod a magad motivációját. Ez a sportág 
mindenki számára egyformán rejteget kihívásokat 
és éppen ezért dicsőséget is, ha sikerült elérni a 
magunk elé kitűzött célt.

Sportolj együtt Csere Gáspárral, a BEAC Rióban 
rajthoz álló olimpikonjával, és sok más országos, 
egyéni és csapatbajnokkal, kiváló edzők vezetésé-
vel. Várunk edzéseinken!

Elérhetőségek

Szakosztályi kapcsolattartó: Szabó Imre vezetőedző
E-mail: beacatletika1898@gmail.com
Facebook oldal: BEAC Atlétika 1898

Hallgatói kapcsolattartó: Janecskó András edző
E-mail: janecskoa@freemail.hu
Facebook csoport: MAFC, ELTE-ADSK atléták

Miért ajánljuk?

- A versenyzési lehetőség adott, de minden
  edzésen magadat kell legyőznöd
- Belső motivációdon kívül a többiek is
  húzóerőid lehetnek
- A fi zikai fejlődés mellett teljes mentális,
  lelki felüdülést ad
- Színes, sokrétű sportág
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Triatlon

Úszás

A triatlon a XXI. század egyik legnépszerűbb egyéni 
sportja. A három alapsport, az úszás, kerékpározás és 
futás külön-külön is hatalmas népszerűségnek örvend. 
A triatlon egyesíti mindhárom sportágat. A kezdők már 
750m-20km-5km távokon is megmérettethetik magukat.
A Polythlon csapata segítséget nyújt a kezdők számára 
mindhárom sportág megtanulásában és fejlesztésében. 
Heti 10-12 edzésünkön a kezdőtől a haladó szintig gyako-
rolhatók a sportok, javítható az állóképesség, és barátsá-
gok is köttetnek a jó hangulatú közös mozgás közben. A 

cél mindenki számára az állóképesség megszerzése, az egész test egyenletes edzése, a változatos 
és rendszeres mozgás beépítése a mindennapokba. Közel százan vannak minden évben, akik velünk 
együtt teljesítik első (fél)maratonjukat, első bringatúrájukat/versenyüket, első Balaton-átúszásukat 
vagy első triatlonjukat. Sőt, az elmúlt évtizedben eddig 93-an a leghosszabb, az Ironman-távot is 
abszolválták. Mindennapi emberek, nem mindennapi teljesítménnyel.

Szereted a vizet? Álmodtál már arról, hogy egyszer átúszod a Bala-
tont? Ha a válaszod igen, akkor itt a lehetőség!  Nálunk az alapoktól 
kezdve, lépésről-lépésre megtanulhatod, hogy milyen remek közeg a 
víz. Tudás szerinti csoportokban egy és másfél órás edzésekre váruk 
téged a kora reggeli órákban, napközben és esti időpontokban is 
szeptembertől.  Edzéseinket a Hajós Alfréd uszodában a Margitszige-
ten, ill. hamarosan a Tüske uszodában tartjuk. Ha hétvégén is velünk 
tartanál, gyere velünk a Balaton-, az Öböl-, a Velencei-tó átúszásra, a 
24 órás váltóúszásokra, vagy akár triatlon versenyekre.

Miért ajánljuk?

- Megismerheted és feszegetheted határaidat
- Lehúzhatsz egyet a bakancslistádról
- A közös küzdés igazi barátokat kovácsol össze

Miért ajánljuk?

- Remek feszültséglevezető
- Versenyzésre is lehetőséged lesz
- Kezdőket és haladókat egyaránt várunk
- Sok energiát használhatsz fel az edzés során

Elérhetőségek

Kapcsolattartó: Keresztesi Gitta
E-mail: gitta.polythlon@gmail.com
FB: Polythlon ETK - Egyetemi Triatlon Klub
Honlap: polythlon.elte.hu

Elérhetőségek

Kapcsolattartó: Keresztesi Gitta
E-mail: gitta.polythlon@gmail.com
FB: Polythlon ETK - Egyetemi Triatlon Klub
Honlap: polythlon.elte.hu







Tollaslabda
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A tollaslabda az egyik legnépszerűbb sport az egyete-
men. Nagyon gyors és technikás sportág, ezért sokak 
tetszését elnyeri. A labda eddig mért legnagyobb sebes-
sége 493 km/h. A tollaslabdázás fejleszti az állóképes-
séget és komoly koncentrációt igényel. Az edzéseinken 
egyaránt szívesen látjuk a kezdőket és a tollaslabdás 
múlttal rendelkezőket is. Várunk, ha csak kipróbálnád 
ezt a sportot és akkor is, ha versenyeken is részt szeret-
nél venni. Felszerelést az edzéseken mindenki számára 
biztosítani tudunk.

Tenisz
Akár egészen kezdő érdeklődő, akár haladó játékos 
vagy, vár a BEAC megújult teniszcsapata. A kezdő 
és középhaladó játékosok kiscsoportos órákon 
edző segítségével sajátíthatják el a tenisz alapjait 
és fejleszthetik tenisztudásukat. Ütőt, felszerelést 
biztosítunk.  Amennyiben már haladóbb szinten ját-
szol, segítünk szintednek megfelelő partnert találni, 
pályát bérelni. Télen a sátorral fedett Mérnök utcai 
pályákon, nyáron a Bogdánfy utcai ELTE Sporttelep 
pályáin tartjuk edzéseinket.

Miért ajánljuk?

- Akár bajnokságokon is részt vehetsz
- Nincs szükség saját felszerelésre
- Komoly fi gyelem-, koncentrációfejlesztő sport

Miért ajánljuk?

- Kitartásra ösztönöz
- Fizikai és szellemi kihívást is nyújt
- Segíti a mozgáskoordinációd fejlődését
- Kezdők és haladók egyaránt jelentkezhetnek

Elérhetőségek

Kapcsolattartó: Papp Violetta
E-mail: papp.violetta@gmail.com
Facebook oldal: ELTE Tollaslabda

Elérhetőségek

Kapcsolattartó: BEAC Iroda
E-mail: tenisz.eltebeac@gmail.com
Facebook oldal: ELTE-BEAC Tenisz



Különleges ütős sportok
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Gyorstollaslabda szakosztályként vagyunk nyilván-
tartva, de az elmúlt évben több ütős sportág (Tam-
burelli, Tamburello, Gyorstollaslabda, Mini tenisz) 
összevonásával működünk, tarjuk edzéseinket. A 
sportágak egymásra épülnek, így komoly előkép-
zést kapnak a kezdő sportolók a későbbi sportágak 
(tenisz, squash, tollaslabda) választáshoz, de ter-
mészetesen van lehetőség az alap sportágak (KÜS) 
magasabb szintű űzéséhez. A fent leírtakkal egy új 
színt szeretnénk bevinni az egyetemi sportéletbe, a 

2015/16-os tavaszi szemeszterben 250 hallgató választotta az új képzési rendszert általános 
testnevelés órán. A nagy érdeklődésre építve a jövőbeni cél egy egyetemi bajnokság beindí-
tása, akár kombinált formában is.Elérhetőségek

Kapcsolattartó: Papp Violetta
E-mail: papp.violetta@gmail.com
Facebook oldal: ELTE Tollaslabda

Elérhetőségek

Kapcsolattartó: BEAC Iroda
E-mail: tenisz.eltebeac@gmail.com
Facebook oldal: ELTE-BEAC Tenisz

Miért ajánljuk?

- Nem mindennapi sportokat űzhetsz
- Biztosan nem fogod megunni a játékot
- Folyamatos fejlődési lehetőség

Elérhetőségek

Kapcsolattartó: Elek József
E-mail: speed.elek@gmail.com
Facebook oldalak: ELTE Gyorstollaslabda és KÜS

Asztalitenisz
A BEAC Asztalitenisz szakosztályának játékosai 
között megtalálhatóak amatőr, a sportággal még 
csak most ismerkedő hallgatók, de ha már koráb-
ban játszottál valahol, akkor is könnyen találhatsz 
magadnak edzőpartnert. Szakképzett játékosaink 
segítségével gyorsan tudod fejleszteni a tudásod és 
ezt a csapatbajnoki mérkőzéseken kamatoztathatod 
is. Három csapatunk három különböző szintű bajnoki 
osztályban versenyez, ezért ha szeretnéd elkezdeni, 
vagy a középiskola után folytatni a versenyzést, 
jelentkezz bátran! Az asztalitenisz szakosztály egy 

igazi egyetemi sportközösség, ahol a hallgatók és a tanárok együtt edzenek, versenyeznek és 
támogatják egymást. Az edzéseket az ELTE PPK Izabella utcai épületében tartjuk.

Miért ajánljuk?

- Kiváló feszültséglevezető
- Verseny, szabadidő sport egyaránt
- Hangulatos társaság, izgalmas mérkőzések
- Versenylehetőség magasabb osztályokban is

Elérhetőségek

Kapcsolattartó: Mészáros Bálint
E-mail: beactabletennis@gmail.com
Facebook oldal: ELTE BEAC Asztalitenisz
Honlap: beacpp.elte.hu
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Ha olyan sportot keresel, amely egyszerre tesz izmossá 
és erőssé, a kettlebell legyen a választásod. Az edzéseken 
egy vagy több öntöttvas súlyzóval végzünk különböző 
statikus és ballisztikus gyakorlatokat, melyek segítségé-
vel nagyon hatékonyan tudjuk fejleszteni az erőt, állóké-
pességet és különböző mentális képességek működését. 
A kettlebell programja emellett rendkívül eredményes 
alakformáló képességgel is bír, de ez csak egy másodla-
gos tulajdonság, elsősorban erőedzést végzünk. 

A kettlebell rendszere a testet egészként kezeli és egészként edzi. Edzésprogramunk során 
megerősödik a törzs, mobilisabbá válik a váll- és csípőízület, hangsúlyosabbá válik a has, fenék 
és combok munkája a mozgásban és kiemelkedő ideg-izomkapcsolat fejlesztése megtanít az 
erőnk tudatos használatára. Ha pedig ez nem volna elég, ez az oly sok kiemelkedő sportoló és a 
kondicionális képességek mestereinek munkájában kulcsfontosságú szerepet betöltő eszköz hoz-
zásegít az alkatodhoz illő legsportosabb forma eléréséhez! Várunk mindenkit, aki tudja mit jelent 
a kemény, de céltudatos erősítés!

Miért ajánljuk?

- Népszerű erőfejlesztő sport
- Kitűnő állóképesség-fejlesztő
- Szép, kidolgozott izomzatot ad
- Alakformáló edzés, így a lányoknak
  kifejezetten ajánljuk

Funkcionális köredzések
A funkcionális köredzés során számos eszközzel dol-
gozunk, ennek lényege, hogy az eszközök és a saját 
testsúly ötvözésével eredményesebben és hatéko-
nyabban tudjuk megmozgatni a testet. Ezt az edzés-
formát azok számára ajánljuk, akik szeretik a pörgős, 
változatos edzéseket. Az edzésen a kezdőktől a 
haladókig bárki részt vehet, mert mindenkivel külön 
foglalkozunk és képességeihez mérten testreszabott 
feladatokat adunk.

Miért ajánljuk?

- Nagyon változatos edzések
- Zsírégető, erő-, állóképesség-fejlesztő hatású
- Fiúk és lányok számára egyaránt ajánlott

Elérhetőségek

Kapcsolattartók:
Gölöncsér Dániel (Kettlebell)
Répási Károly (TRX és TRX Rip tréner)
E-mail: funkcionalistrening.eltebeac@gmail.com
FB csoport: Funkcionális köredzések a BEAC-on

Elérhetőségek

Kapcsolattartó: Gölöncsér Dániel
E-mail: goloncser.danimarci@gmail.com
Facebook csoport: Kettlebell a BEAC-on
Kettlebell a KCSSK-ban
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TRX
A TRX edzések kiscsoportos családias légkörben zaj-
lanak. Egy csoportban maximum 12 fővel dolgozunk 
egyszerre. Az edzéseken a TRX eszközt használjuk 
főként, mely egy funkcionális edzés eszköz. Ez 
egy felfüggesztett Y-alakú heveder, amely a saját 
testsúlyodat felhasználva fejleszti az izomerődet 
és állóképességedet is, valamint nem utolsósorban 
formálja az alakodat. Ezt az edzésformát kortól és 
nemtől függetlenül mindenkinek ajánljuk.

Miért ajánljuk?

- Szálkás izomzatot érhetsz el vele
- Segít az egyensúlyfejlesztésben is
- A törzsizmok erősítése van központban,
  mégis az egész testet megmozgatja

Elérhetőségek

Kapcsolattartó: Répási Károly
E-mail: trx.repasi.tar@gmail.com
FB csoport: Funkcionális köredzések a BEAC-on

Elérhetőségek

Kapcsolattartó: Répási Károly
E-mail: trx.repasi.tar@gmail.com
FB csoport: Funkcionális köredzések a BEAC-on

TRX RIP Trainer
A TRX RIP Trainer a TRX legújabb fejlesztése, 
amely egy élsportolók és gyógytornászok 
által kifejlesztett és tesztelt, hordozható és 
könnyen telepíthető tréning eszköz, mely tel-
jesen új megvilágításba helyezi az ellenállásos 
edzést. A Rip egy olyan funkcionális edzés 
eszköz, mely aszimmetrikus terhelést ad a 
felhasználónak. Ez azért lényeges különbség 
más eszközökhöz képes, mert így sokkal 
nagyobb és hatékonyabb core erőfejlesztés 
történik, mint más eszköz esetében! A TRX 
RIP Trainer egy változó ellenállású hevederből 
és a hozzá kapcsolódó rúdból áll. A RIP 1,5 méter hosszú gumi hevedere 5 méter hosszúra tud 
megnyúlni, ami rendkívüli mozgásszabadságot biztosít a statikus gyakorlatoktól, a lépéseken át 
egészen az elszökkenésekig. 

Miért ajánljuk?

- Rendkívül széles felhasználhatóság
- Erőt és állóképességet egyaránt fejleszt
- A stabilizáló izmok folyamatosan dolgoznak
- Férfiak és nők egyaránt használhatják
- Változatos, élvezetes edzést tesz lehetővé

Elérhetőségek

Kapcsolattartók:
Gölöncsér Dániel (Kettlebell)
Répási Károly (TRX és TRX Rip tréner)
E-mail: funkcionalistrening.eltebeac@gmail.com
FB csoport: Funkcionális köredzések a BEAC-on



Jóga
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A jóga az elme, a test és a lélek jóllétét hirdeti. A 
rendszeres gyakorlással a tested megerősödik, haj-
lékonnyá válik, de az izmaidból eltűnik a feszültség 
és a fájdalom. A testeddel együtt az elméd is ellazul, 
megszabadulsz a stressztől és a problémákat is képes 
leszel hatékonyabban kezelni. Egyfajta belső békére 
lelhetsz, ami segít a koncentrálásban és a nehéz-
ségek elviselésében is. További előnye a jógának, 
hogy kiegyensúlyozottabb, tudatosabb leszel tőle, 
jobban alszol, a tested ellenállóbb lesz a betegségek-
kel szemben is. Nem utolsó sorban: a jóga a legjobb 
módja a fogyásnak.

Úgy érzed, nem vagy elég hajlékony, hogy elkezdj jógázni? 
Pont ezért van itt az ideje! A gyakorlással hamar megsze-
rezheted mindezt. Mi történik egy gerincjóga-órán? Gyere 
el az ELTE Bogdánfy úti sporttelepére, ahol nyújtó, lazító és 
erősítő ászanákat végzünk, megismerkedünk a testünkkel és 
saját magunkkal. Lélegzünk. Befelé figyelünk, a belső hango-
kat próbáljuk meghallani, kizárva a külvilág zaját. Az órát tíz 
perces relaxáció zárja. 
Válts kedvezményes bérletet a BEAC jógaóráira vagy vedd fel 
kurzusként 1 kreditért a Neptunban!

Miért ajánljuk?

- Ha sok volt a nyüzsgés, a rohanás,
  itt kikapcsolhatsz
- Kitűnő alakformáló
- Erősödnek a mélyizmok
- A belső nyugalom, a  feszültség
  levezetése fontos cél az edzésen
- Gyakorlásával javul a testtudatod

Elérhetőségek

Kapcsolattartó: BEAC Iroda
E-mail: joga.eltebeac@gmail.com
Facebook oldal: ELTE-BEAC Jóga



Spinning
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Csatlakozz a BEAC Cycling csapatához, ha hatékony, jó 
hangulatú kardió edzéseken szeretnél részt venni! Ha 
fogyásra, alakformálásra vágysz, a tanulás okozta feszült-
séget szeretnéd oldani, kiegészítő sportágat keresel, vagy 
csak vidáman, mozgással, jó társaságban szeretnéd tölteni 
idődet, nálunk a helyed!

Óráinkon speciális kerékpárokon dolgozunk, ritmusos-bu-
lis zenére tekerünk „hegyen-völgyön át”, az oktatók irány-
mutatása alapján. Az órák lehetnek fitnesz jellegűek vagy 
speciálisan kerékpáros edzések. Hogy mennyire terheled 
magad, az tulajdonképpen rajtad múlik. Ne ijedj meg, mindenki saját magának osztja be 
erejét a céljának megfelelően! A foglalkozásokon pulzusmérő órákat biztosítunk, amelyek 
segítségével kontrollálhatod az edzésed intenzitását. 

A szíved izomzata, lábizmaid és a keringésed fog 
nagymértékben erősödni, de ne félj, a spinningtől 
nem vastagszanak meg a combok, ahhoz már a 
komolyabb edzésmunka kell. A spinninget heti 
2-4 alkalommal ideális művelni. Ha ezt betartjuk, 
állóképességünk folyamatosan fog fejlődni.

Válts szezonbérletet, őszi, téli, tavaszi és nyári 
edzéseinkre. Hétfőtől csütörtökig heti több mint 
15 alkalommal, és tapasztalt edzőkkel várunk ben-
neteket. Tekerj az ELTE-n!

Miért ajánljuk?

- A stresszoldás garantált
- Egyszerű, de kemény sport
- Ha elfáradsz, a zene továbbvisz
- Az alakformálás és zsírégetés
  egyik legjobb eszköze

Elérhetőségek

Kapcsolattartó: BEAC Iroda
E-mail: cycling.beac@gmail.com
Facebook oldal: ELTE-BEAC Cycling



KOnditerem a BEAC-on
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Kedvező áron, családias környezetben edzenél? 
Formában tartanád magad, de hiányzik egy jó hely 
és a kellemes társaság? Akkor neked a BEAC kondi-
termében a helyed!

A célunk annak elérése, hogy tudatosan és szívesen 
mozogj, és ami még fontosabb: rendszeresen. A 
heti háromszor egy óra testmozgás ideális ahhoz, 
hogy fokozatosan hozzászoktasd magad a terhelés-
hez és tegyél az egészségedért is. 

Ha van személyre szabott edzésterved (ez a 
leghatékonyabb megoldás), nem kell sportág-
választókra menned és keresgélned. Ha most 
kezdenéd a „gyúrást”, akkor keresd tanácsokért, 
edzéstervért személyi edzőnket. Vizsgaidőszak-
ban és szünetekben sincs kifogás: konditermünk 
állandó nyitva tartással vár minden érdeklődőt 
reggel 8-tól este 10-ig. Előzőtes regisztrációval 
első alkalommal ingyen kipróbálhatod konditer-
münket, kedvezményes féléves vagy éves bérle-
tet elég a következő alkalommal váltanod.

Elérhetőségek

Kapcsolattartó: BEAC Iroda
E-mail: szervezes@beac.elte.hu
Facebook oldal ELTE-BEAC edzőterem

Személyi edző: Varga Zoltán
E-mail: vargazoltanpt@gmail.com

Miért ajánljuk?

- Baráti légkör
- Folyamatosan bővülő felszerelés
- Személyi edzésre is van lehetőség
- Eddz fél évig egy havi bérlet áráért





Kajak-kenu és evezés
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Unod már a nagyvárosi nyüzsgést? Egy kis 
kikapcsolódásra vágysz? És azt is unod, hogy 
minden programajánló ezekkel a mondatokkal 
kezdődik? Nem baj, ha szereted Budapestet. 
Mi is nagyon szeretjük. Ezért akarjuk meg-
ismerni egy nagyon különös nézőpontból: 
a víz felől! És persze, tök jó a BKV hajó - de 
nem képes arra, hogy azt adja, amit az ELTE 
kajak-kenu. Szeptembertől heti két alkalom-
mal lehet részed a felsoroltakban az ELTE 

Vízisporttelepén. Gyere bátran, különösen akkor, ha még nem is próbáltad - ezt egyszerű-
en nem lehet nem szeretni! ELTE kajak-kenu - ahol nem úszod meg szárazon!

Miért ajánljuk?

- Az egyik legnépszerűbb vízi sport
- Kedves, tapasztalt edzőkkel dolgozhatsz
- Természetközeli sportolási lehetőség
- Bárki képes elsajátítani a technikáját

Elérhetőségek

Kapcsolattartó: Sótonyi Zita
E-mail: eltevezes@gmail.com
Facebook oldal: ELTE Kajak-Kenu

Tájfutás
A tájfutás meglepő módon a tájékozódás és a futás 
kombinációja. Egy sport, melyben nemcsak a fizikum 
számít, hanem a mentális erőnlét is. A tájfutással egy-
szerre növelheted az állóképességed és a szellemi tel-
jesítőképességed. Ez nemcsak egyszerűen egy sport, 
hanem egy életforma, mely megtanít küzdeni, gyorsan 
dönteni, kitartóan figyelni. Minden korosztály megta-
lálja a számára megfelelő kategóriát. A versenyzőknek 
térkép és tájoló segítségével kell a terepen (általában 
erdő, de vannak park versenyek is) meghatározott számú ellenőrzőpontot érinteniük. 
A pontérintés sorrendje kötött, de a pontok között a versenyző maga választja meg az 
útvonalát. Az időt egy elektronikus chippel mérik. A tájfutás mindamellett, hogy kemény 
sport, teljesen kikapcsol, ellazít. Ha szereted a természetet és egy befogadó, jó fej társa-
ságra vágysz, köztünk a helyed!

Miért ajánljuk?

- Változatos helyszínek a természetben
- Fizikailag és szellemileg is fejleszt
- Kor, nem, előképzettség nem számít

Elérhetőségek

Hallgatói kapcsolattartó: Hajas Csilla
E-mail: sila.hajas@gmail.com
FB: ELTE-BEAC Tájfutás Honlap: tajfutas.elte.hu
Szakosztályi kapcsolattartó: Hegedüs András
E-mail: ahege50@gmail.com



Természetjárás
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Szeretnél az egyetem alatt is sportolni, de nem tudod igazán el-
dönteni, mi való neked? Szereted a természetet, az erdő csend-
jét, szeretsz az országban bárhol barangolni, de félsz egyedül 
nekivágni? Ha bármelyik kérdésre igaz a válaszod, akkor az 
ELTE- BEAC természetjáró csapatában a helyed. Mi az, amit 
nyújtani tudunk neked? Ha velünk tartasz, megtapasztalhatod, 
milyen izgalmas barangolni a természetben, felfedezni egy-egy 
forrást, völgyet, vagy meghódítani egy hegycsúcsot, megis-
merheted Magyarország természeti és kulturális örökségeit. Ha 
kedved tartja a teljesítménytúrázásban is kipróbálhatod magad. 

Programjainkról röviden: 

• Budapest-közeli rövidebb túrák/kirándulások heti rendszerességgel a szorgalmi időszakban
• Országjáró mozgalmakban (pl. Országos Kéktúra) és teljesítménytúrákon való részvétel
• Félévente közös félévnyitó túrák (Eötvös Emléktúra) 
• A szünetekben 3-4 napos csapatépítő túrákat szervezünk 1-1 tájegységre
• A tavaly több mint 1000 embert megmozgató Sárga Teljesítménytúra megrendezése május 1-jén
• Rendszeres túrázási lehetőség
• Az MSTSZ NB1-es és NB2-es túrabajnokságaiban való részvétel 
• Kredit az általános testnevelés kurzus keretein belül
• No és persze jó hangulat, valamint remek társaság!

Ha kedvet kaptál, nagy szeretettel várunk csapatunkban!

Elérhetőségek

Kapcsolattartó: Vincze Attila
E-mail: atti93@gmail.com
Facebook oldal: ELTE-BEAC Természetjárás

Miért ajánljuk?

- Fizikailag és szellemileg is felfrissít
- Kimozdít a nagyvárosi zajos környezetből
- Kezdő túrázóként is hamar a haladók közé kerülhetsz
- Egy közösség tagja lehetsz, ami fantasztikus érzés



Falmászás
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Szereted új kihívások elé állítani magad? Az erő- és állóképesség fejlesztése mellett többet vársz 
egy sporttól? Szeretnél fejlődni, és kitartóbb lenni az élet minden területén? Akkor a falmászást 
neked találták ki!

A mászás – történjen szikla- vagy műfalon, kötéllel biztosítva vagy anélkül – egyaránt fejleszti a 
mozgáskoordinációt, a memóriát, az egyensúlyérzéket és a fi zikumot. Nálunk a biztosítást nem 
igénylő, alacsonyabb magasságban végzett boulder mászást űzheted rendszeresen a kiváló han-
gulatú ELTE-s edzések keretein belül, emellett sziklamászó kirándulásainkon átélheted a köteles 
mászás nyújtotta nagyszerű élményt is. Bár egyéni sport, közösségformáló erejének köszönhetően 
új barátságok születnek. Mindenkit szeretettel várunk csapatunkban!

Elérhetőségek

Kapcsolattartó: Bodó Máté
E-mail: maszoedzes@gmail.com
Facebook csoport: Ujjerő egyetemi mászás

Miért ajánljuk?

- Saját testsúlyos edzésforma
- Kitűnő koordinációfejlesztő
- Kihívásokkal teli, kitartásra nevel
- Folyamatos fejlődési lehetőség
- Izgalmas edzések profi  edzőkkel
- Hobbisport mellett versenyzés is
- Egy szuper csapat tagja lehetsz



Sakk
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A sakkot a királyok játékaként emlegetik, mely 
megacélozza az elmét és elfeledteti az idő múlását. 
Ez a több mint 1500 éves játék megtanít nagyban 
gondolkodni, előre tervezni, lankadatlanul figyelni. 
Mindemellett kitűnő agytorna minden korosztály 
számára.

Ha szeretsz sakkozni, akkor feltétlenül látogass el 
edzéseinkre, játékerőtől függetlenül! Edzéseinket 
FIDE mesterek teszik magas színvonalúvá, de van 
kezdő szekció is. Természetesen nemcsak edzésre, 
hanem versenyzésre is van lehetőség. Több csapatunk is várja a versenyezni vágyó hallgatókat. 
Az ELTE-SENSE jelenleg a budapesti csapatbajnokság I. és II. osztályában, valamint az amatőr 
bajnokságban, a BEAC sakkcsapata a nemzeti bajnokság II. osztályában szerepel. Továbbá várjuk 

a más egyesületeknél igazolt ELTE-s hallgatói jogvi-
szonnyal rendelkező sakkozókat a Magyar Egyetemi- 
Főiskolai Országos Bajnokságon induló csapatba is.

Szeretettel várjuk a Lágymányosi Campuson, a Kőrösi 
Csoma Sándor Kollégiumban, valamint a BEAC-on 
tartott edzéseinkre a mestereket és a kezdő játékoso-
kat is! A fejlődés lehetősége és az igazi egyetemista 
csapathangulat garantált. Ugorj be egy partira!
Mert minden sportág fejben dől el!

Elérhetőségek

Hallgatói kapcsolattartó: Virág Fausztin Asztrik
E-mail: fuszti@gmail.com
Facebook csoport: BEAC sakkozói
Szakosztályi kapcsolattartó: Kapás Róbert
E-mail: sakk.beac@gmail.com

Miért ajánljuk?

- Nagyban segíti a koncentrációt
- Nem számít a kor, a nem, a szint
- Profi mesterekkel edzhetsz
  kezdőként és haladóként egyaránt
- Minden parti új, izgalmas kihívás



Őszi félév

Esemény: Gólyatábori Sportkampány
Időpont: 2016. augusztus 17. - szeptember 9.
Helyszín: gólyatáborok

Leírás: Gólya vagy? Akkor Neked még minden új! Ezért is indul el a BEAC, az egyetem 
sportegyesülete egy lelkes, tájékoztató körútra. Az egyetem sportszervezőivel és
sportösztöndíjasaival karöltve augusztus vége és szeptember eleje között sok-sok sport-
programmal a Te gólyatáborodba is ellátogatunk, bekapcsolódva a Karod sportnapjába. 
Amikkel készülünk: előadások, bemutatók, vetélkedők, bajnokságok. Találkozzunk a 
gólyatáborban, hogy már a tanév kezdése előtt kiválaszthasd, mit sportolnál szívesen az 
egyetemi évek alatt!

Esemény: Testnevelés kurzusok felvétele a Neptunban
Határidő: 2016. szeptember 16.
Helyszín: Neptun szerint

Leírás: Sportolj kreditért!
Szeretnél bevinni az óráid közé egy kis testmozgást? Érdekes kurzust keresel? Nem 
tudod, mit válassz? A legjobb döntés a SPORT! Élj a lehetőséggel! Most széles körben 
választhatsz az ELTE általános testnevelés kurzusai közül. Oktatóink színvonalas és vi-
dám hangulatú edzéseket kínálnak az ELTE összes hallgatójának! Több, mint 40 óra közül 
választhatsz! A kurzusokra a tárgyfelvételi időszakban van lehetőség jelentkezni. Keresd 
meghirdetett általános testnevelés óráinkat a Neptunban, VTN kóddal!

Esemény: ELTE Sporthét
Időpont: 2016. szeptember 12 - 16.
Helyszín: BEAC, Bogdánfy úti ELTE Sporttelep

Leírás: Az ELTE Sporthét a legjobb lehetőség, hogy megismerkedj az egyetem sportolási 
lehetőségeivel.  A nyílt hét folyamán minden edzésünk ingyen kipróbálható. Gyere és 
ismerd meg fiatal edzőinket, sportösztöndíjas hallgatóinkat és mozogj együtt gólyatár-
saiddal! A sportprogramok mellett nyereményjátékkal is készülünk! Megéri eljönni!

Részletekért látogass el a www.beac.hu oldalra és keresd Facebookon az ELTE Sport7 
eseményét!
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Esemény: Őszi kari focibajnokságok
Időpont: 2016. szeptember 19-től (nevezési határidő: 2016. szeptember 10.)
Helyszín: BEAC, Bogdánfy úti ELTE Sporttelep

Leírás: Szervezz csapatot már a gólyatáborokban és nevezz az egyetem legnagyobb 
sporteseményére! Több mint 150 csapat méri össze tudását a pályán az ELTE focibajnok-
ságában.

Részletek: Facebook: ELTE-BEAC Futsal Bajnokság
Honlap: www.eltefoci.hu

Esemény: Edzések a BEAC-on
Időpont: 2016. szeptember 19-től - folyamatosan, egész évben
Helyszín: lásd www.beac.hu „Sportolni szeretnék” menüpontja

Leírás: Több, mint 30 sportág edzései kezdődnek el szeptember közepén. Gyere és mo-
zogj együtt hallgatótársaiddal egész évben, fiatalos edzéseinken! Szinttől és előképzett-
ségtől függetlenül várunk mindenkit. Fiúk, lányok, itt a helyetek!

Esemény: NB2-es férfi futsal mérkőzések
Időpont: 2016 szeptemberétől minden második hétfőn
Helyszín: BEAC, Bogdánfy úti ELTE Sporttelep

Leírás: Gyere és szurkolj az BEAC férfi futsal csapatának, minden második hétfőn a Bog-
dánfy úti Sporttelepen 20 órai kezdettel!
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Esemény: Egyetemi Sport Nemzetközi Napja
Időpont: 2016. szeptember 20.
Helyszín: BEAC, Bogdánfy úti ELTE Sporttelep

Leírás: Az Unesco az Egyetemi Sport Nemzetközi Napjaként jelölte ki szeptember 20-át, 
amely napon idén először hagyományteremtő szándékkal mi is változatos sportprogra-
mokkal készülünk az érdeklődők számára. A részletekért kövesd a BEAC FB oldalát!



Őszi félév
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Esemény: XXXI. 5vös5km futóverseny
Időpont: 2016. szeptember 20.
Helyszín: ELTE Lágymányosi Kampusz

Leírás: 2016. szeptember 20-án 5 óra 5 perckor indul a már-már hagyománynak számító, 
idén XXXI. alkalommal megrendezett 5vös 5km futóverseny. A versenyen híres sporto-
lókkal találkozhattok, bemelegíthettek az ELTE Aerobik edzőjével, a futás végén pedig 
izgulhattok a tomboláért és persze a helyezésekért.

Részletes információk:
Az 5vös 5km hivatalos honlapja: eotvos5.elte.hu
Az 5vös 5km Facebook oldala: ELTE 5vös 5km

Esemény: Téli focibajnokságok
Időpont: 2016. december elejétől (nevezési határidő: 2016. november vége)
Helyszín: BEAC, Bogdánfy úti ELTE Sporttelep

Részletek: Facebook: ELTE-BEAC Futsal Bajnokság | Honlap: www.eltefoci.hu

Esemény: ELTE FIT Night5
Időpont: 2016. október 13.
Helyszín: BEAC, Bogdánfy úti ELTE Sporttelep

Leírás: Látogass el Te is az ELTE FIT Night rendezvényre és vegyél részt az éjszakába 
nyúló sportolási élményekben! Minden ami fitness, minden, ami mozgás, garantált jó 
hangulat és kikapcsolódás vár a számos mozgásformát felvonultató eseményen. Ha eddig 
még nem tetted, itt megismerheted és kipróbálhatod milyen sportolási lehetőségeket 
tartogat számodra az egyetem. Számos előadás, színpadi bemutató, híres és eredményes 
sportoló, kipróbálható edzések és edzésmódszerek várják az érdeklődőket.
Részletek: fitnight.eltesport.hu

Esemény: NB1-es női kosárlabda mérkőzések
Időpont: 2016 októberétől minden második szombaton
Helyszín: Gabányi László Sportcsarnok, 1116 Budapest, Hauszmann Alajos utca 5.

Leírás: Gyere és szurkolj Balogh „Bubu” Judit NB1-es BEAC női kosárlabda csapatának, 
minden második szombaton a Gabányi László Sportcsarnokban!
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Esemény: Testnevelés kurzusok felvétele a Neptunban
Határidő: 2016. február közepe
Helyszín: Neptun szerint

Esemény: Edzések a BEAC-on
Időpont: 2016. február 13-tól - folyamatosan, egész évben
Helyszín: lásd: www.beac.hu

Esemény: Kárpát-medencei Egyetemek Kupája
Időpont: 2016. március eleje
Helyszín: BEAC, Bogdánfy úti ELTE Sporttelep

Leírás: Gyere és szurkold végig a hétvégét velünk az egyik legnívósabb sporteseményün-
kön, a Kárpát-medencei Egyetemek Kupáján! A Kárpát-medence legjobb egyetemi futsal 
csapatait felvonultató torna évente kerül megrendezésre az ELTE Egyetemi Hallgatói 
Önkormányzat, az egyetem részönkormányzatai és a BEAC támogatásának és operatív 
közreműködésének köszönhetően. Ezen a hétvégén számos csapat érkezik hozzánk, töb-
bek között Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből és Újvidékről hogy elnyerjék a KEK kupát. 
Nézzük együtt a Titánok harcát, találkozzunk az első sorban!
Részletek: kek.elte.hu

Esemény: Tavaszi kari focibajnokságok
Időpont: 2016. március elejétől (nevezési határidő: 2016. február közepe)
Helyszín: BEAC, Bogdánfy úti ELTE Sporttelep

Esemény: Éjszakai Sportnap
Időpont: 2016 tavasza
Helyszín: BEAC, Bogdánfy úti ELTE Sporttelep

Leírás: Egy rendezvény, amiből a hallgatóktól és az öregdiákoktól kezdve az oktatókig 
és tanárokig mindenki kiveszi a részét, és csapatokat alkotva barátságos mérkőzéseket 
játszik többféle csapatsportban: labdarúgásban, kosárlabdában, röplabdában. Garan-
táljuk, hogy akkor sem fogsz unatkozni, ha épp nincs mérkőzésed. Hogy miért? Gyere és 
nézd meg! Zenekarok, játékok, edzések, küzdősportok, életmód-tanácsadás és még sok 
minden más!
Részletek: ejszakaisport.elte.hu
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Esemény: Tavaszi Sportkampány
Időpont: 2016. április-május
Helyszín: ELTE karok, kollégiumok

Leírás: Tavasz folyamán a BEAC 30 sportággal látogatja végig az ELTE kari és kollégiu-
mi napjait. Minden helyszínen érdekes programokkal várunk, legyen szó egy belvárosi 
kampuszról vagy egy külvárosi kollégiumról. Ha még nem csatlakoztál az ELTE sportos 
csapatához, akkor itt megtudhatsz mindent a sportolási lehetőségekről!

Esemény: Sárga70 Teljesítménytúra
Időpont: 2016. május. 1.
Helyszín: Budai hegység, indulás Hűvösvölgyből

Leírás: Újabb, nagy tömegeket megmozgató Sárga Teljesítménytúra a BEAC természet-
járói szervezésében. A Budapest-közeli fantasztikus tájakon kanyargó kalandra Téged is 
szeretettel várnak a szervezők! Kezdőknek és gyakorlottabb túrázóknak egyaránt válto-
zatos kihívásokat kínálunk! ELTE-seknek a nevezés ingyenes!
Facebook: ELTE-BEAC Természetjárás

Esemény: XXXII. 5vös5km futóverseny
Időpont: 2016. május eleje
Helyszín: ELTE Lágymányosi Kampusz



Aerobik

Asztalitenisz

Atlétika -egyetemi

Atlétika Szakosztály

Brazil Jiu-jitsu

Cheerleading

Északi Hét Csillag Imádkozó Sáska 
Kung Fu

Falmászás

Kettlebell

Funkcionális köredzés

Futás

Futsal (férfi )

Futsal (női), kispályás labdarúgás

Hastánc

Jóga

Kajak-kenu és evezés

Kerékpár

Kézilabda (férfi )

Kézilabda (női)

Kick-boksz

Kondicionálás - edzőterem

Kosárlabda (férfi )

Kosárlabda (női)

Különleges ütős sportok

Pulay Szilvia

Mészáros Bálint

Janecskó András

Szabó Imre

Bence György

Kovácsik Rita

Liszka László

Bodó Máté

Gölöncsér Dániel

Répási Károly/Gölöncsér Dániel

Keresztesi Gitta

Gáspár Dávid

Sajben Marcell

Molnár Ágnes

BEAC Iroda

Sótonyi Zita

Keresztesi Gitta

Divéki Péter

Kunszt Petra

Németh Márk

BEAC Iroda

Mayer Patrik

Sziráki Edit

Elek József

elteaerobik@gmail.com

beactabletennis@gmail.com

janecskoa@freemail.hu

beacatletika1898@gmail.com

graciebarra420@gmail.com

rita.kovacsik@hotmail.com

tunghse1994@gmail.com

maszoedzes@gmail.com

goloncser.danimarci@gmail.com

funkcionalistrening.eltebeac@
gmail.com

gitta.polythlon@gmail.com

futsal@beac.elte.hu

marcell.sajben@gmail.com

elteoriental@gmail.com

joga.eltebeac@gmail.com

eltevezes@gmail.com

gitta.polythlon@gmail.com

eltebeac.kezilabda@gmail.com

eltebeac.kezilabda@gmail.com

nemethmark9700@gmail.com

szervezes@beac.elte.hu

mpata94@gmail.com

editsziraki93@gmail.com

speed.elek@gmail.com

Sportág Kapcsolattartó Email
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Labdarúgás 

Modern jazztánc

Muay thai 

Polefi tness

Röplabda (női)

Röplabda (férfi )

Sakk 

Spinning

Tájfutás 

Tenisz

Természetjárás 

Tollaslabda

TRX

Triatlon 

Úszás 

Vízilabda

Kispályás labdarúgó-bajnokságok, 
kupák

Sportág Kapcsolattartó Email

Magyar László

Pék Alexandra

Sebők Máté

Farkas Lilla

Fűrész Anna

Bögöly András

Virág Fausztin Asztrik

BEAC Iroda

Hajas Csilla

BEAC Iroda

Vincze Attila

Papp Violetta

Répási Károly

Keresztesi Gitta

Keresztesi Gitta

Zelki Soma

Sajben Marcell

lackointer@hotmail.com

eltejazztanc@gmail.com

mate.sebok86@gmail.com

elte.pole@gmail.com

furesz.anna@t-online.hu

elteandris@gmail.com

fuszti@gmail.com

cycling.beac@gmail.com

sila.hajas@gmail.com

tenisz.eltebeac@gmail.com

atti93@gmail.com

papp.violetta@gmail.com

trx.repasi.tar@gmail.com

gitta.polythlon@gmail.com

gitta.polythlon@gmail.com

zelki.soma@gmail.com

eltese2008@gmail.com
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További információk:

BEAC Iroda
1117 Budapest, Bogdánfy u. 10/B.
Honlap: www.beac.hu
Tel: 061-209-0617
E-mail: szervezes@beac.elte.hu







Sportolj az ELTE-n!Sportolj az ELTE-n!


