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Bevezetés 

A Budapesti Egyetemi Atlétikai Club hitvallása az 1898. november 5-én tartott alakuló 

közgyűlés gondolatiságán alapul. Ez az egyetemi testkultúra fejlesztésébe, az egészségvédelem 

és a pozitív személyiségformálás fontosságába, a társadalom számára példaértékű életutak és 

sikerek bemutatásának erejébe vetett hit. A BEAC központi gondolata, hogy tevékenységével, 

nemes eszközökkel és céllal végezzen szellemiség formálást nem csupán az egyetemisták, de a 

széles értelemben vett társadalmi közösségek köreiben is. 

 A Budapesti Egyetemi Atlétikai Club küldetése, hogy a lehető legtöbb ember figyelmét 

felhívja az egészséges és környezettudatos életmód fontosságára és előnyeire a közösségi sport 

valamint az élsport népszerűsítésén keresztül.   

 A Budapesti Egyetemi Atlétikai Club jövőképe, hogy egy olyan hírnevű, szakmai, sport 

és egyetemi körökben viszonyítási pontként számon tartott klub legyen, ahol a szervezet 

irányításában a hallgatók meghatározó szerephez jutnak, illetve ahol dinamikusan növekvő 

számban sportolnak rendszeresen az egyetem polgárai.     

 Az egyesület jelenleg kettős funkciójának igyekszik megfelelni. Egyfelől keretet 

biztosít az egyetemi ifjúság – különböző szintű – testedzéshez, versenyszerű sportoláshoz, 

másrészt mai feltételei között igyekszik hagyományainak megfelelő színvonalú 

versenyeredmények elérésére is.        

 A BEAC a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem sportegyesülete. Dinamikusan 

növekvő tagsága elsősorban az ELTE hallgatóira és oktatóira épül, míg az utánpótlás 

korosztályban meghatározóan a XI. kerület iskoláinak diákjait találjuk. A sportklub kiemelt 

feladata, hogy felkutassa és tagjai közé hívja az alumnusokat, az egyetem korábbi hallgatóit és 

dolgozóit.          

Az elmúlt négy év munkájának összegzése 

Az elmúlt négy év sok, olykor leküzdhetetlennek látszó nehézséget hozott a BEAC 

szakosztályainak, vezetésének.  

Az elmúlt években az ELTE vezetése több a sportot hátrányosan érintő döntést kellett, 

hogy meghozzon. Ilyen volt a kötelező testnevelés megszűntetése, az Ajtósi Dürer sori uszoda 

elvesztése, 2010-ben az ELTE és a BME sporttelepének területi megosztása, a jelenleg is folyó 
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jégcsarnok építés az atlétika pálya közepén a BEAC legtöbb magyar bajnoki címét hozó, 

országos jelentőségű atlétika utánpótlás bázisának és a labdarúgó szakosztály mindennapjait 

nehezítette és nehezíti meg. Ezért is példaértékű és nagyra becsülendő Gerendási István és 

Szabó Imre munkája az Atlétikai Szakosztály élén. Egy gazdaságilag nehéz és a felsőoktatásban 

is sok kihívással küzdő időszakot éltünk és élünk most is.   A BEAC vezetése ilyen 

környezetben kezdte meg munkáját. Az Elnökség szándéka az volt, hogy 2009-2013 között és 

ezt követően is minden körülmények között megteremtse a sportolás lehetőségét.  

         Az elmúlt négy év munkája 

az új alapok lefektetéséről, a BEAC helyzetének stabilitásáról és a történelmi gyökerekhez, 

örökséghez és hagyományokhoz való visszafordulásról, az ELTE-vel való kiegyensúlyozott 

kapcsolat visszaállításáról szólt.   2008-ban az ELTE megpróbálta rendezni a 

BEAC-al a viszonyt, de több tárgyalás után sem sikerült. 2009 júniusában a BEAC SE új 

vezetőséget választott, és visszatérve az eredeti szervezeti felépítéséhez, az elnököt az Egyetem 

tekintélyes professzorai közül választotta ki. Az új vezetőség nagy erőfeszítéseket tett a 

BEAC adósságállományának csökkentése és fokozatos felszámolása érdekében. Az adósságok 

felszámolása tette lehetővé, hogy egyesületünk részt tud venni olyan pályázatokon, amik ma a 

biztos működést jelentik, legyen az a látványsport (tao) támogatás, Újbuda, a Magyar Olimpiai 

Bizottság vagy a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség sportpályázata. 2009-ben az 

nyilvánvalóvá vált, hogy az egyesület sportszakmai, szervezeti és pénzügyi újjászervezése 

hosszabb feladat. Ezért a BEAC vezetősége 2010. januárjában azt javasolta, hogy először az 

ELTE – BEAC SE kapcsolat alapvonalait rögzítse egy szándéknyilatkozatban, és ezeket az 

elveket erősítse meg az ELTE Szenátusa.  2010. májusában az ELTE Szenátusa elfogadta az 

ELTE és a BEAC közötti együttműködési szándéknyilatkozatot. Ez volt az első sarokköve az 

elkövetkezendő három év munkájának.  Az együttműködés alapján az ELTE elhatározta magát 

az egyetemi sport fejlesztése mellett és abban kiemelt partnerként, együttműködő félként számít 

a BEAC-ra. A BEAC és az ELTE kapcsolatának kiemelt együttműködési területe a hallgatói 

szabadidősport szervezésébe való bekapcsolódás, együttműködés és közös programok, 

fejlesztések kialakítása az Egyetemi Hallgatói Önkormányzattal.     

 A hallgatói érdekképviselettel közös cél volt a rendszeres sportolás népszerűsítése, 

átlátható és komoly motivációs erővel bíró kommunikáció és az egyetemi sportolók példaértékű 

teljesítményének elismerése. Például az olyan sportolóké, mint a középtávfutó Kenesei 
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Zsanett, Dani Áron, a hosszútávfutó Csere Gáspár és a többszörös Ironman Kis Gyula. Ezen 

közös szándék szerint az ELTE EHÖK 2010 óta kiírja az ELTE Jó tanuló és jó sportoló 

ösztöndíját. Támogatja a Magyar Egyetemi és Főiskolai Bajnokságon résztvevő versenyzők, 

csapatok részvételét és hallgatói jutalmakkal, sportösztöndíjas rendszerével erősíti és szervezi 

az egyetemi sportéletet.       

2011 őszén az BEAC küldöttközgyűlése úgy döntött, hogy támogatja az ELTE SE-ben 

2008 óta működő és fejlődő hallgatói szakosztályok bekapcsolódását a BEAC-ba. Ennek 

értelmében több új szakosztály és az addig párhuzamosan működő szakosztályok munkájának 

összekapcsolása egy sikeres lépés volt a BEAC megújulásában. A BEAC elnökségébe ezen a 

közgyűlésen választották be az ELTE EHÖK által javasolt 9 fő hallgatót.    

 2012 februárjában a BEAC ügyvezetésében történt változás után, még erősebb lett az 

összekapcsolódás az ELTE EHÖK, ELTE SE és a BEAC között Simon Gábor személyében, 

aki ELTE közalkalmazottként látja el az ügyvezetői feladatokat.     

 Rendszeres sportolási lehetőségek, nagy tömegeket megmozgató szabadidősportok 

szervezése és az ELTE ESI által szervezett általános testnevelés kurzusok tartásában való 

bekapcsolódás központi feladatává vált a BEAC-nak. Kispályás labdarúgó bajnokságok 

szervezésétől, a tanfolyamként szervezett aerobik, spinning, funkcionális tréning stb. területén 

sok hallgatót sikerült a BEAC-nak elérnie. A BEAC minden egyetemi és kerületi rendezvényen 

képviselteti magát, kari napok, gólyatáborokon, kollégiumi rendezvények szervezésében 

aktívan részt vesz és élő kapcsolatot épít ki a jelenlegi hallgatókkal. Kommunikációjában 

szorosan együttműködik az ELTE központi fórumaival (elte.hu, rektori hírlevél stb.), az 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat portáljaival (www.elteonline.hu, kari lapok, honlapok). A 

BEAC megújult oldala pedig minden szakosztály számára vonzó és színes megjelenést és 

naprakész információkat tartalmaz. Az ELTE EHÖK-el közös kiadványában a Sport 

Kisokosban való megjelenés 5000 hallgatóhoz juttatta el minden év elején a BEAC által 

nyújtott sportolási lehetőségeket.       2011 óta a társasági 

adózásról szóló törvény módosítást követően soha nem látott forrás áll a látványsportok 

fejlesztésére. Ennek minél szélesebb körű kiaknázása a BEAC feladata is. Élni kell a 

lehetőséggel és ebből lehet megalapozni a következő évek fejlődését. Ebben a munkában külön 

ki kell emelni a Kosárlabda Szakosztály áldozatos és együttműködő munkáját. Jelentős 

lépés volt az új szakosztályok megalakulása 2011 szeptemberében, amikor az ELTE SE 

http://www.elteonline.hu/
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sportösztöndíjas hallgatói által működtetett szakosztályairól a BEAC küldöttközgyűlése úgy 

döntött engedi. hogy a BEAC szakosztályaiként működjenek tovább. Új sportágakkal bővült 

így az akkor 113 éves BEAC (aerobik és cheerleading, falmászás, gyorstollas, harcművészet, 

röplabda, futsal és szabadidősport).     2011-ben indult meg több 

klasszikus, hagyományos szakosztály nyitása a hallgatók felé. Ennek egyik legjobban működő 

példája a természetjáró szakosztály, ahol ifjak és idősebbek vehetnek részt hétvégi túráktól, a 

komoly erőfeszítést igénylő teljesítménytúrákig. A kosárlabda szakosztály szintén nyitott a 

hallgatói sport felé, összekötve ezzel az utánpótlás csapatokat és a felnőtt női csapatot. 2013-ra 

immáron a női és a férfi egyetemi bajnokságokban is indulnak csapataink.  

2013-ra összesen 18 működő, fejlődő, eredményeket létszámban és 

versenyeredményekben is felmutató szakosztálya van már a BEAC-nak: 

Aerobik és Cheerleader, Atlétika, Asztalitenisz, Falmászó, Flagfootball, Futsal, 

Gyorstollaslabda, Kosárlabda, Harcművészet, Labdarúgó, Röplabda, Sakk, Szabadidősport, 

Tájfutó, Természetjáró, Tollaslabda, Triatlon, Vízilabda. 

Jelentős kerületi és utánpótlás műhelyként, erőn és lehetőségeken felüli 

eredményeket hoz minden évben az Atlétika Szakosztály, a Kosárlabda és a Sakk 

Szakosztály. 

Hagyományos szakosztályaink az asztalitenisz, tájfutó, természetjáró és 

tollaslabda szakosztályaink szervezett munkával egyre többen sportolnak, eredményesen 

megszólítva a 21.századi fiatalokat. 

Triatlon szakosztályunk az egyik legnépesebb szakosztálya lett a BEAC-nak. 

Kiváló sportolóik kiemelkedő eredményeket érnek el országos szinten, idén először a 

legnevesebb Hawaii Ironman világbajnokságon is volt már résztvevőnk Kis Gyula 

személyében. 

Vízilabda és labdarúgó szakosztályaink budapesti szinten sok sportolót 

megmozgatva biztosítanak sportolási és versenyzési lehetőséget a BEAC színeiben. 

Új szakosztályaink közül a cheerleading, futsal, gyorstollas, falmászás, flagfoci, 

harcművészet, röplabda számos hallgatóval, aktív BEAC-osként már ismertté és 
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elismertté tették az egyetem folyosóin is a BEAC nevét, címerét. Nagy szüksége van a 

BEAC-nak arra, hogy ezek a fiatal sportolók, szakosztályvezetők, lelkesedésüket és 

sportiránti elkötelezettségüket megtartva folytassák a munkát. 

Méltatások: 

Az elmúlt négy év során ki kell emelnünk azon elnökségi tagok segítő munkáját, akik a 

szakosztályok vagy az egyetem egyes szervezeti egységeinek képviseletében előrébb vitték a 

BEAC-ot. A Felügyelő Bizottság munkáját szintén kiemelten kell kezelni. A 2009-es választást 

követően az adósságok, tartozások kiderítésében, felgöngyölítésében végzett bizottsági munka 

nélkül a BEAC gazdálkodása nem kerülhetett volna. Kiemelten köszönjük Daróczi Gábor 

munkáját.  

2009-től a BEAC ügyvezetőjeként 2012-ig három éven át áldozatos és önzetlen 

társadalmi munka keretében a BEAC korábbi ügyvezetője, jelenlegi alelnöke Székely Mózes 

munkája nélkül a BEAC nem kerülhetett volna jelenlegi stabil, kiegyensúlyozott helyzetben, 

amely rendezte anyaintézményével az ELTE-vel fennálló rendezetlen kapcsolatát. 

 

Az új vezetésnek 

Fontos, hogy a BEAC éljen azokkal a fejlesztésekkel – műfüves pályák, kollégiumi 

sportpályák - és együttműködésekkel, amik tovább vihetik az egyetemi sportot. Fontos, hogy 

jó kapcsolatot ápoljunk továbbra is az ELTE EHÖK-el, az ELTE ESI-vel, az ELTE Sport Kft-

vel. Kerületi partnereinkkel Újbuda Önkormányzatával és az Újbuda Sportjáért Kft-vel, 

országos szinten a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszövetséggel, ami a MOB tagozataként 

képviseli az egyetemi sport ügyét.       Az új 

elnökség előtt még sok feladat áll, az egyetemen belül szükséges egy olyan fórum létrehozása, 

ún. Sportbizottság, ami stratégiai tanácsadó szervezete a mindenkori egyetemi vezetésnek 

sportkérdésekben.    


