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Aerobik és Cheerleader Szakosztály
Aerobik
Az ELTE Aerobik 15 edzővel, az ELTE több karán, kollégiumában és sporttelepén tart több
mint 600 hallgató számára edzéseket. Az aerobik szakosztály összefogja az ELTE n fellelhető
összes táncos sportág munkáját is. Szakosztályi kínálatunkban így az aerobik több válfaja
(dance, step, zumba, dinamikus jóga, pilates) mellett megtalálható a hastánc és a jazztánc is.
Szakosztályunk 2018-ban kiemelten foglalkozott azzal, hogy támogassa a BEAC vezetésének
azon szándékát, hogy az ELTE-re járó hallgatók közül kiemelten a lányoknak, minél
színesebb és vonzó sportkínálatot mutasson. Az aerobik órák mind a kollégiumokban, mind
pedig pesti és budai helyszíneken is elérhetőek a hallgatók számára.
Sportösztöndíjasaink hallgatóink mellett már régebb óta itt dolgozó edzőink is vannak,
akiknek lehetőséget tudtunk teremteni arra, hogy az egyetem elvégzése után is közel
maradhassanak az egyetemhez és a sporthoz is.
2018/2019 es tanévben bevezetésre került az Újbuda bérlet, amivel az újbudai lakosok
kedvezményesen sportolhatnak.
Emellett a Tüske Csarnokban is tartunk edzéseket, mellyel a piaci szférában is jelen vagyunk
nem csak az egyetemeken.
Edzőink: Kovácsik Rita, Pulay Szilvia, Kálmán Teréz, Molnár Ágnes, Wéber Edina, Varga
Réka, Szomorú Ramóna, Pulay Eszter, Varga Diána, Mátis Bea, Görög Nikolett, Pesthy
Orsolya, Andrea Aldean, Gedai Bori, Jantner Anna, Szűcs Zsófia.

Táncok

Tánc szekciónk 4 csoportból áll: hastánc, modern jazztánc, argentin tangó és latin tánc. Az
első három műfajban kezdő és haladó és fellépő szinten is táncolhatnak a résztvevők, a latin
táncot a tanévben indítottuk, így ebből még csak kezdő órák vannak. Emellett testnevelés
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órákat is tartunk. A széles kínálatnak köszönhetően a hét minden napján mozoghatnak a
hallgatók. 2017 szeptemberében vezettük be a közös bérletrendszert, és az adminisztrációs
feladatokat is egységesíteni kezdtük Wéber Edina vezetésével. Minden nagy
sportrendezvényen és egyetemi szervezésű tudományos rendezvényen (Pszinapszis) részt
vettük fellépőként, jazztánc és hastánc csapataink pedig országos és nemzetközi versenyeken
szép eredményeket értek el.
Legjobb eredményeink:
 Országos Táncjáték Fesztivál 2018. november 17. egyfelvonásos táncszínházi darab
kategóriában 1. hely és a Teátrumi Társaság különdíja, koreográfia címe: Kapcsolat
Rend Szer, rendező, koreográfus: Wéber Edina
 Holdfény Lányai Nemzetközi Hastáncverseny 2018. február 11. különdíj
Az állandó tréningórák mellett a tanév során rendeztünk téli, tavaszi, nyári és őszi kétnapos
táncmaratonokat, melyek szintén nagy népszerűségnek örvendett. Ősszel Virág Judit
látogatott a hastáncosokhoz egy törzsi fúziós workshopot tartva. Nyáron a hastánccsoport
tábort tartott. 2019. június elején látogat hozzánk Joe Alegado, világhírű táncművész
workshopot tartani a moderntáncos növendékeinknek. A nyár folyamán a hastáncosok és a
moderntáncosok ottalvós tábort szerveznek.
2018. május 16-án és december 9-én az ELTE Táncok bemutatóját tartottuk, melyen hastánc,
modern jazztánc, latin tánc és argentin tangó kezdő, haladó és testnevelés csoportjai mutatták
be az év során tanultakat. 2019. május 25-én a Tánc Képek táncesten egy egész estés műsort
adunk az ELTE Néptáncegyüttessel karöltve. 2019. június 29 én a VI. Keleti Mesével várja
érdeklődőit a hastánccsoport.
Céljaink a 2019-es évre, hogy újabb táncstílusokat vonjunk be a szakosztályba és szorosabban
együttműködjenek a különböző tánccsoportok. Szeretnénk további kurzusokat tartani
vendégoktatókkal is.
Oktatóink: Molnár Ágnes, Hertelendy Zsanett (hastánc), Wéber Edina, Lang Tímea,
Viderman Laura (jazztánc), Balogh András, Balog Luca Eszter (argentin tangó), Lám
Boglárka (latin tánc)
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Cheerleading
A cheerleading nem éppen egy tömegsportnak mondható, kitartást igénylő, ámbár még
gyermekcipőben járó sportág. Jelenleg hozzávetőlegesen 100 lelkes tagból álló
csapatunk képviselteti magát Magyarország cheerleader világának élvonalában.
Az ELTE Cheer Team biztosítani próbálja minden sportszerető számára az edzéslehetőséget.
Ezt az is bizonyítja, hogy csapatunknak már nem csak ELTE-s, hanem külsős
egyetemista tagjai is vannak.
Nagy hangsúlyt fektetünk, arra, hogy az érdeklődők minél több forrásból értesüljenek az
ELTE Cheer Team kínálatáról.
Erre remek lehetőséget biztosít a legismertebb közösségi háló a Facebook, ahol bárki
megtalálhatja az ELTE Cheer Team oldalát, melyen igyekszünk minél több
információt megosztani edzéseinkről, cheerleadereinkről és a fellépéseinkről, illetve
versenyeikről.
Facebook: https://www.facebook.com/eltecheerteam/
Tánccsapat
Cheerleadereink kezdettől fogva a cheerleading táncos stílusával foglalkoznak, melynek a
hivatalos elnevezése a Performance Cheer. Táncos lányaink kimondottan a táncra
fókuszálnak és a Performance Cheer technikai lépéseit, forgásait és ugrásait sajátítják
el, mely komoly tánctechnikai alapképzést jelent nekik.
Legjobb eredményeink:
 MEFOB Bajnoki cím 2014, 2015,2016, 2017, 2018
 Európai Ranglista 2014 ben 4. hely csapat kategóriában (European Cheer League)
 Magyar Bajnokság 2014 ben 1. hely páros kategóriában 2. hely csapat kategóriában
 Európa Bajnokság 2014 ben 11. hely páros kategóriában
 Magyar Bajnokság 2015 ben 1. hely magyar válogatott cím páros kategóriában, 2. hely
csapat kategóriában
 Európa Bajnokság 2015 12. hely páros kategóriában, 14. hely csapat kategóriában
 Világbajnokság 2016 15. hely páros kategóriában
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 Magyar Bajnoki cím 4 kategóriában, kvalifikáció az Európa Bajnokságra mind a 4
kategóriában
 Európa Bajnokság 2016 14. hely team kategóriában, 7. hely páros kategóriában
 Európa Bajnokság 2017 12. hely
 Magyar Bajnoki cím 2016, 2017, 2018
 Kínai Világkupa 2. hely
Akrobatika csapat
Mindazok számára akik elhivatottságot éreznek magukban az all star cheerleading irányába
akrobatikus edzéseket is biztosítunk. Ez az irányzat nagy koncentrációt, különösképp
összeszokást és kitartást igényel a sikeres munka érdekében. Edzéseinken a fiúk és
lányok együttes erővel dolgoznak, emeléseket és dobásokat elsajátítva. A két csapat
együttes

erővel

mutathassa meg tudását

és

színvonalas

műsort

adhasson

érdeklődőinek. Célunk a változatosság és a látványosság, a nézők megnyerése.
Vezető edzőnk Kovácsik Rita, munkáját Nagy Gréta sportösztöndíjas hallgató, Nagy-Kismarci
Bence és Miklós Mátyás akrobatika szakedző segíti az edzések alkalmával.
A cheerleaderkedni vágyó érdeklődőket a BEAC-on fogadjuk, heti két alkalommal. A
sportolók két órás edzéseken vehetnek részt.
Cheerleader programsorozatok, események
Többnyire minden ELTE-s rendezvényen részt veszünk csapatunkkal és rengeteg külsős
megkeresést kapunk:
 ELTE Éjszakai Sport
 ELTE Fit Night
 Kari Sportnapok
 11. kerületi Sportnapok, Sportágválasztók
 Országos rendezvények: Videoton meccs, Dombóvári Sportnap
 Nemzetközi rendezvények: Cell Cup, WTCC Hungaroring, Csak Show és Más semmi Tv
műsor, és rengeteg reggeli műsor és talk show is
Legjobb eredményeink:
 Magyar Bajnoki cím 2012, 2013, 2014,2015, 2016, 2017, 2018
 Austrian International Open Bajnok 2014 2. és 3. hely
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 Európa Bajnokság 2014-ben 10. hely
 Magyar Bajnokságon 7 kategóriába szerzett Európa bajnokságra kvalifikáció
 Európa Bajnokság 2015--ben 10. hely
 Magyar Bajnokságon 2016--ban egy 1. és három 2. hely, kvalifikáció az Európa
Bajnokságra 2 kategóriában
 Európa Bajnokság 2016--ban 2. hely nagy csapat kategóriában és 3. hely kis csapat
kategóriában.
 MEFOB győzelem 2014, 2015, 2016, három kategóriában
 MEFOB győzelem 2018, 2019 két kategóriában
 Kínai Világkupa 2. hely Coed Team kategóriában
 Európa Bajnoki Cím (Válogatott csapatban melynek 11 ELTE--s tagja van) 2018--ban
Helsinkiben
 FISU Világbajnokság 2018 októberében 1. hely (Válogatott csapatban melynek 18 ELTE--s
tagja van)
Kovácsik Rita, szakosztályvezető

Asztalitenisz Szakosztály
A 2018/2019-es tanévben szakosztályunk három csapattal három különböző osztályban vett
részt csapatbajnokságban. BEAC I. – PPKO csapatunk az előző szezonhoz képest feljebb
lépett egy osztállyal, így a Budapest I/B bajnokságban mérettette meg magát. A tisztes
helytállás és a tapasztalatszerzés volt újoncként az előzetesen kitűzött cél. Ezt azonban bőven
sikerült felülmúlni, az együttesünk a tizenhat csapatos bajnokság 6. helyén végzett. Második
számú, BEAC II. nevű csapatunk a Budapest II. bajnokságban szerepelt. Sokszor küzdöttek
kiállási gondokkal, végül a 13. helyet sikerült megszerezni a tizenhat csapat közül, ami a
nehézségekkel tarkított szezonra nézve reális eredménynek mondható. A BEAC III. nevű
gárdánk az előző szezonban a Kerület II. bajnokságban elért 5. helyezésen szeretett volna idén
még tovább javítani, ami sikerült is. Bár a jó szezonkezdés után hullámvölgybe került
csapatunk, egy jó hajrával sikerült a tizennégy csapatos bajnokság 4. helyét megszerezni.
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Az elmúlt tanévben komoly nehézségeink adódtak a szakosztályi edzések, illetve a
csapatbajnoki mérkőzések lebonyolításával. Az őszi félév során állandó tornaterem híján a
TopSpin Asztalitenisz Club Koppány utcai termét béreltük ki a hazai csapatbajnoki
mérkőzések időpontjára. Edzési lehetőség a félév során nem volt, ez a csapat teljesítményén
és morálján is meglátszott, minden bizonnyal jobb eredményeket is érhetett volna el
szakosztályunk. A tavaszi félév során az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium alagsori
tornatermét béreltük, így heti kétszer 3,5 óra állt rendelkezésünkre a hazai mérkőzések
lejátszására, illetve az edzések megtartására. Sajnos a terem méretei miatt mindössze két
asztalt tudtunk felállítani, ami erősen korlátozta az edzési lehetőségeket. Az edzéseken
átlagosan 6-8-an vettek részt.
Az idei évben szakosztályunk több versenyzővel is képviseltette magát az Universitas Kupán.
Férfi párosban Szalóky Boldizsár Bencsik Gergellyel (nem BEAC) állhatott fel a dobogó
második fokára, Váczi Attila pedig Kanics Máté oldalán ért el harmadik helyezést. Vegyes
párosban Kálnoky Diána (nem BEAC) és Kanics Máté szerepelt sikeresen, második helyezést
szerzett a párosuk. Az idei asztalitenisz MEFOB-on nem vettek részt a szakosztály tagjai,
azonban Kálnoky Diána, Török Anna, Both Levente és Szöllősi Péter képviselte az ELTE
színeit. A fiúk párosban második helyezést értek el.
Bevételeinket a tagdíjak, illetve a Rektori Sporttámogatáson elnyert összegek jelentik. Az idei
évben bevételeink legnagyobb részét a terem bérlet díja emésztette fel, ezen kívül
sportoláshoz szükséges felszereléseket (labda, háló) és a versenyzéshez elengedhetetlen
nevezési és bírói díjakat finanszíroztuk. Esetleges váratlan kiadásra (pl. asztalok cseréje
sérülés miatt) nem maradt felhasználható összeg. Számlánk egyenlege év végére várhatóan 0
Ft körül lesz.
Jövőre szeretnénk nagyobb terembe költözni, ami az edzési lehetőségek gyarapodása miatt a
szakosztály bővülését eredményezhetné. A következő szezonban már négy csapattal
szeretnénk négy különböző osztályban részt venni csapatbajnokságban. Reményeink szerint
sikerült az ELTE-sek arányát is növelni a szakosztályon belül.

Kanics Máté, sportösztöndíjas
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Atlétika Szakosztály
Ebben az esztendőben szakosztályunk 3.5 millió forinttal kevesebből gazdálkodott,
mit az elmúlt esztendőben. Ennek ellenére Atlétáink 6 Országos Bajnoki címet szereztek. A
BEAC idén ünnepelte alapításának 120 éves évfordulóját és az elmúlt 120 évben még nem
volt maraton futó Országos Bajnoka. Csere Gáspár a BEAC olimpikonja az idén maraton
futásban Országos Bajnoki címet szerzett, valamint félmaratonon megvédte tavalyi Országos
bajnoki címét. Versenyzőink 6 Országos Bajnoki címet szereztek, valamint nagyon sok
atlétánk állt az Országos Bajnoki dobogó különböző fokain. Csere Gáspár kijutott a Felnőtt
Atlétikai Európa Bajnokságra. Hazánkat az Ifjúsági Európa Bajnokságon Heffner Hédi
képviselte. Versenyzőink közül többen nemzetközi versenyeken méltóan képviselték
kerületünket és a BEAC-ot.
Utánpótlásképzésünk nagy lépésekben megy előre, már 6 edző foglalkozik a
gyerekekkel, akik nagy létszámmal jelennek meg edzéseinken, és érnek el kimagasló
eredményeket. Több mint 100 kerületi gyerekkel foglalkozunk, ezzel is lehetőséget adva,
hogy megismerjék és megszeressék az atlétikát és még inkább kötődjenek kerületünkhöz. A
2018-as esztendőre kitűzött céljainkat megvalósítottuk. Természetesen újabb feladatok elé
nézünk a következő esztendőkben is. A 120 éves évforduló kapcsán vezetőink, edzőink, és
versenyzőink közül többen kitűntetésben részesültek. Ezzel is elismerve szakosztályunk
tevékenységét, és eredményeit. Az idén is igyekeztünk a sportolók felszereléseit megújítani,
azonban a kevesebb pénz miatt erre kevesebbet tudtunk fordítani.

Gerendási István-elnök
BEAC SE Atlétika 1898 Szakosztály

Budapesti Egyetemi Atlétikai Club
1898

Erőnlét-és Fitnesz Szakosztály
Szakosztályunk erőnléti és fitnesz edzéseket szervez. Jelenleg nyolc mozgásformát
végezhetnek sportolóink, köztük: kettlebell sport, erőemelés, súlyemelés, saját testsúlyos
edzés, parafekvenyomás, funkcionális edzés, TRX, TRX Rip. Sportfoglalkozásainkon 2018ban közel 250 fő vett részt, ebből 81 fő általános testnevelés órák keretein belül. Bátran
kijelenthetjük, hogy sosem nőtt ekkorát a szakosztályunk, mint a 2017-es évről a 2018-as évre
létszámban.
A nagy érdeklődés kiszolgálása érdekében összesen hat helyszínen szervezzük edzéseinket, a
Bogdánfy úti sporttelepen, az OSC vívótermében, az Apáczai Csere János Gimnázium
tornateremben, a Kőrösi Csoma Sándor-, a Nagytétényi úti és a Kerekes úti kollégiumokban.
Az eszközparkunk folyamatos fejlesztésen megy keresztül, a 2018-as évben nem csupán
erőkeretekkel és edzőhevederekkel nőtt a tárgyi eszközállományunk, hanem ismételten több
száz kilónyi kézi és kettlebell súlyzókkal is. Szakosztályunkban jelenleg 6 fő dolgozik:
Gölöncsér Dániel Márk és Répási Károly Imre szakmai vezetése alatt Virág Tünde 5. éve
fitnesz edzőként, Barátosi Levente 3. éve kommunikációs felelősként és személyi edzőként,
Kovács Bálint 1. éve immár sportösztöndíjra pályázóként, Pacsuta Johanna sportösztöndíjra
pályázóként.
2014 óta folyamatosan biztosítunk versenyzési lehetőséget sportolóink számára, 2018. pedig
kifejezetten sikeres év volt ebből a szempontból. Jancsó Tamás parakfekvenyomó versenyző
súlycsoportváltása után rögtön dobogón ünnepelte teljesítményét, Barátosi Levente pedig 6
országos csúcsot döntve (ebből hármat saját rekordként) szerezte meg a -59kg-os súlycsoport
országos bajnoki címét mind felnőtt, mind pedig junior korcsoportban, Róka Ádám
ugyanebben a súlycsoportban pedig ezüstérmet szerzett - elmondhatjuk, hogy az országban
egyébként igen nagy versenyt képviselő súlycsoportot a BEAC uralja. A fentieket fémjelzi a
2018-ban megrendezett Erőemelő MEFOB -59kg-os súlycsoportjában Róka Ádám győzelme.
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2018-as évet az eddigi legnagyobb eseményeinket rendeztük meg, beleértve ebbe a BEAC
Szakosztályunk a BEAC 120-dik emlékévének keretein belül megszervezete a 120 perc, 120
tonna kihívást, az esemény során 2 csoport is teljesítette a kihívást, összesen tehát 2*120
tonnával ünnepeltük egyesületünk jeles születésnapját.
Az év végét a szokásos évzáró eseményünkkel ünnepeltük, amelyen ismételten rekordszámú
sportolónk vett részt, egyénenként bemutatva a saját fejlődésüket a tavalyi évhez képest.

Tervek 2019-ben
2019-ben a legfőbb stratégiai céljaink a további és remélhetőleg az idei évhez hasonló
létszámnövelés és a további helyszínek bevonása. Ehhez megkezdtük a megfelelő szakemberi
állomány bővítését, az eszközpark fejlesztését és egyéb források bevonását. Céljaink között
szerepel felvenni a versenyt a nonprofit szférában tevékenykedő társaságokkal és kiterjeszteni
a bázisunkat nem csak a hallgatókra, hanem az idősebb korosztályokra is. 2019-ben
szeretnénk továbbá újabb edzőkkel és lehetőség szerint sportösztöndíjas hallgatóval bővíteni
csapatunkat. A sportösztöndíjas program egy sikeres és elengedhetetlen edzői utánpótlást
nyújt szakosztályunk számára, ahogy azt immár nem csak a szakosztály vezetők, de Virág
Tünde, és Barátosi Levente munkatársunk edzői pályája is mutatja. Ezen az úton haladva
szeretnénk még több hallgatót bevonni és kinevelni edzőnek a szakosztály a BEAC és az
ELTE számára.

A szakosztály nagy hangsúlyt fektet majd a gólyatáborokban, a beiratkozásokon, és
gólyaheteken való népszerűsítésre, az elkészült szakosztály-megjelenés és az ehhez
kapcsolódó szóróanyagok segítségével. 2019-ben pedig tervezzük ismételten megrendezni az
eddigi nagy sikerű edzőtáborunkat, ahol a hobbi- és versenysportolóink számára egyaránt
biztosítunk profi szakmai fejlődést és felkészülést.

Gölöncsér Dániel és Répási Károly
Szakosztályvezetők
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Falmászó Szakosztály
A résztvevők lelkesek és kitartóak mind a kezdő, mind a haladó edzéseken. Fejlődésre
készek, motiváltan teljesítik a legyőzendő feladatokat. Az edzések az önmaguk mentális és
fizikai edzése mellett a közösségi élményről is szólnak – egymás motiválása és az másikkal
való játékos versenyzés minden edzésen összetartó csapatot kovácsol.
A szakképzett edzők kidolgozott edzéstervvel, lelkes hozzáállással biztosítják az
emberi tényezők kifogásolhatatlanságát. A három edző háromféle opciót is jelent a
hallgatóknak, ugyanis minden edzőnk más stílusú tréninget tart, mind a megmászandó utakat,
mind az edzés struktúráját nézve. Ennek köszönhetően változatos technikai és
állóképességbeli fejlődés biztosított.
A terem kiválóan felszerelt. Erőnléti edzéshez húzódzkodó panelekkel, speciális,
mászók által kifejlesztett eszközökkel, nemzetközi szinten elfogadott felszerelésekkel jól
ellátott a terem, ezek mellett nem hiányozhatnak a súlyzók, a TRX, a boxzsák és egyéb
edzőtermi alapfelszerelések sem. A 2 hetente történő fogáscsere – ami teremszinten
ritkaságszámba megy – biztosítja az állandó változatosságot. A rendszeres karbantartásnak
köszönhetően a mászófelületek kifogástalan állapotban vannak. A terem emellett tiszta és
barátságos, a vizesblokkok, öltözők, recepciók rendszeres takarításon esnek át.
Az edzések elsősorban a hallgatók rekreációs sporttevékenységét szolgálják. Bár a
mászásnak vannak versenyrendezvényei, az elsődleges cél mégis a saját fizikai, mentális
határaink legyőzése. (Ellentétben pl. a csapatsportokkal, ahol a cél elsősorban az ellenfél
legyőzése). Természetesen ebben a sportágban is kerülnek megrendezésre versenyek, amatőr
és profi kupák egyaránt, melyen egyetemi edzésen részt vevő hallgatók is előszeretettel
indulnak. A falmászó kurzuson kívül az Ujjerő egyesület jóvoltából kredites sziklamászó
kirándulásokon is részt vehetnek a hallgatók. Idén is max. létszámmal, 24 fővel indult el a
kurzus. A résztvevők Magyarország sziklamászó iskoláiban ismerkedhettek meg
közelebbről a mászás egyik válfajával, a természetes sziklafalon űzött sportutazással,
továbbá megtanulnak általános csomózási technikákat és a sziklamászás alapelveit. Ezek a
kirándulások az egyén mentális és fizikai fejlődése mellett a közösségi élményt is nagy
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dózisban biztosítják.
Az Ujjerő Boulder Terem által szervezett egyetemi edzésekről a hallgatók elsősorban a
Sportkisokosból, a BEAC honlapján és az Ujjerő online felületein tájékozódhatnak. A
legaktuálisabb felület/fórum az edzés levelező listája, illetve a zárt Facebook csoport.
Erdős Gábor, sportösztöndíjas
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Futsal Szakosztály
Helyzetelemzés: Egyesületünk az elmúlt évben nem csak mennyiségi, hanem minőségi
fejlődésben is előre lépett. Egyetemi sportegyesületként helyzetünk nagyban össze van kötve
az ELTE anyagi, társadalmi és gazdasági helyzetével. Célunk, hogy olyan fejlesztéseket
végezzünk, melyek több évre meghatározzák egyesületünk fejlődését.
Létesítmény feltételek: Létesítmény helyzetünk az elmúlt szezonhoz képest nagy
változásokon megy keresztül. Csapataink az ELTE tulajdonában álló sportingatlanokat
használják, kiemelten a Bogdánfy úti ELTE sporttelep parkettás csarnokát, ill. két darab
műfüves futballpályáját. 2015-ben vettük használatba a Tüskecsarnokban az egyetemi
tornatermet. 2019 őszén az újonnan épülő Mérnök utcai sporttelep nyithat utat további
utánpótlás korosztályok befogadására.
A Futsal szakosztály jelenlegi helyzete: Eddigi pályázatainkból részben végre tudtuk hajtani
azokat a fejlesztéseket, amiket szerettünk volna. Az elmúlt években sikerült tovább lépni,
fejlődni, mind létszámban, mind eredményben, mind a képzés területén. Az egyesületünkben
folyó szakmai munka elismertsége, megítélése egyre nagyobb, népszerűségünk töretlen.
Játékos, illetve gyermek létszámunk stabilan, folyamatosan emelkedő tendenciát mutat. A
2018/19. évi fejlesztési koncepciónkban a hangsúly a tömegbázis növelésén túl a minőségi
képzésen volt. Az aktuális évi országos és budapesti bajnokságokban 13 csapatunk is felveszi
a versenyt a többi sportszervezettel. Női és férfi felnőtt csapatunk az országos NB2-es
bajnokságban, U20-as, U18-as és U17-es csapataink az első osztályban szerepelnek, míg
egyetemi csapataink a budapesti egyetemi- és az országos egyetemi bajnokságban lépnek
pályára. 2017 őszén indítottuk újabb korosztályainkat, akik a BLSZ által kiírt bajnokságokban
tanulják az alapokat. Az elmúlt időszakban három intézményben, mintegy 50 gyerekkel
folytattuk labdás ügyességfejlesztő foglalkozásainkat, akik ősztől készen állnak a
versenyeztetésre. 2018 tavaszán öt csapatunk is a legjobb négy gárda közé jutott
bajnokságában. A nemzetközi kapcsolatok kiépítése tovább folyik, évek óta rendszeres
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szervezői és szereplői vagyunk az erdélyi és budapesti Kárpát-medencei Egyetemek Kupája
rendezvénysorozatnak és a tusványosi finálénak.
Az egyetemi és utánpótlás sport, futsal fejlesztéséhez az alábbi stratégiai tervvázlat
készült (összhangban a korábbival): 2018.július - 2019. június
2018.július – Szakmai programok összeállítása (versenynaptárak; nevezés; képzési program;
periodizáció; célok meghatározása; játékosállomány felmérése; játékosoknak pihenő)
2018.augusztus-szeptember (I. munka szakasz) – Nyári felkészülési időszak (I. edzésciklus
szakmai program és képzési terv alapján; állapot felmérések; elméleti és gyakorlati
foglalkozások; edzőmérkőzések; edzőtáborozás; heti 3 alkalom edzés)
2018.szeptember-december (II. munka szakasz) – versenyeztetés (II-III. edzésciklus szakmai
program és képzési terv alapján; elméleti és gyakorlati foglalkozások; mérkőzések heti
rendszerességgel; állapotkövetés)
2019.január-április (III. munka szakasz) – versenyeztetés (IV-V. edzésciklus szakmai program
és

képzési

terv

alapján;

elméleti

és

gyakorlati

foglalkozások;

mérkőzések

heti

rendszerességgel; állapotkövetés)
2019. május-június (IV. munka szakasz) – felkészülés a következő évre (VI-VII. edzésciklus
szakmai program és képzési terv alapján; elméleti és gyakorlati foglalkozások)
2019. június-július (V. munka szakasz) – az iskola befejeztével napközis táborok szervezése
és lebonyolítása.
Céljaink továbbra is:
- a minőségi versenyzői létszám növelése
- a képzéshez szükséges eszközállomány javítása
- szakemberek képzése, továbbképzése
- szakemberek anyagi megbecsülése
- eredményesség növelése
- a sportág népszerűsítése
Szakmai cél:
- magasan képzett játékosok nevelése
- utánpótlás bázis továbbépítése, fejlesztése
- a sporton keresztül a fiatalok nevelése
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- futsal pártoló, támogató bázis kialakítása
A képzéshez szükséges háttér biztosítása:
- képzés a KÉPZÉSI TERV alapján egységes koncepcióval, egységes elvek alapján
- szakember állomány bővítése
- megfelelő eszközök biztosítása
- a fejlődés, a teljesítmény rendszeres mérése, ellenőrzése
- megfelelő szintű és mértékű versenyeztetés
- szakmai téren megfelelő, hosszú távú perspektíva biztosítása
Létszám fejlesztési terv: programunkat jövőre óvodai, U9-es, U11-es Bozsik torna rendszerű
versenyeztetéssel egészítjük ki.

A szakszövetségi stratégiához kapcsolódva egyesületünk működéséről, céljairól
elmondható, hogy – lévén egy felsőoktatási intézményhez kötődik – kapcsolatban áll a
sportág számára legfontosabb korosztályokkal. Az ELTE gyakorló iskolái, az érintett kerületi
közoktatási intézmények az egyetemi utánpótlás bázisai. Az ELTE-nek, mint felsőoktatási
intézménynek célja, hogy a sporton, a labdarúgáson keresztül közvetlen ráhatással legyen az
utánpótlásra. Az ELTE SE célja: olyan csapatok kialakítása, amelyekben a játékosok, tanulók
fizikai felkészülésén túl fontos szerepet kap a megfelelő életritmus, az egészséges életmódra,
a tudatos életvezetésre való nevelés is.
Egyesületünk foglalkozik az utánpótlással, amatőr labdarúgással, egyetemi bajnoksággal,
szabadidős labdarúgás számos válfajával, női labdarúgással, a grassroots majd minden érintett
területével. Az ELTE SE a labdarúgás egy életen át eszmeiségét fontosnak tartja és szakmai
munkájában, sportági koncepciójában és a gyakorlatban is ezt kiemelt célként kezeli. Az
MLSZ sportág fejlesztési elképzeléseivel összhangban célunk elsősorban a széles társadalmi
bázis kialakítása. Továbbá célunk, hogy hallgatóink sportoló közösségeket teremtve a futsalra,
mint az örömszerzés lehetőségére tekintsenek. A korábbi programhoz kapcsolódva célunk az
ott bemutatott irányvonal folytatása. A programunk rendszerszerűen kívánja a már elkezdett
utánpótlás

program

folytatását

és

a

sportinfrastuktúra

fejlesztését

megvalósítani.

Sportfejlesztési programunk célja, egy dél-budai futsal bázis kialakítása, mely pár éven belül
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képes saját lábon állni, egy jól felépített rendszer szerint dolgozni és az utánpótlás, valamint
egyetemi sport magyarországi megerősödéséért minél többen megtenni. A 2019/20. évi
fejlesztési koncepciónkban a hangsúly a tömegbázis növelésén túl a minőségi képzésen van. .
Az előző bajnoki szezonhoz képest megint nő a bajnokságban induló csapataink száma.
Összesen 13 csapattal indulunk az országos és budapesti bajnokságokban. Sportolói
létszámunk folyamatosan emelkedik, ami újabb szakemberek bevonását kívánja meg az
egyesülettől. A sportolói létszámmal egyenesen arányosan növekszik a versenyeztetés, az ide
való eljutásoknál jelenthetne mérföldkövet egy saját kisbusz.
Társadalmi hatásként említhető az ifjúság egészségmegőrzésében, a sportra és
rendszerességre nevelésben betöltött fontos szerepe. A gyerekek és a szülők életének,
életmódjának jótékony célú megváltoztatása, átalakítása. Mint nevelő klub, együttműködve az
ELTE gyakorlói iskoláival, az ELTE karai, kollégiumai által érintett kerületek iskoláival,
célunk ﬁatal, a gyermekek nyelvén értő és életmódjukkal, viselkedésükkel példamutató edzők
alkalmazásával elérni azt, hogy a ﬁatalok futsalt értő, szerető, egészséges felnőttekké
váljanak. Sportolóként, szurkolóként, szülőként támogassák a későbbiekben a sportág
fejlődését. A középiskola tanulásban gazdag éveinek és a szellemi frissességnek,
elengedhetetlen feltétele a rendszeres testmozgás. Az ELTE SE célja: olyan csapatok
kialakítása, amelyekben a játékosok, tanulók fizikai felkészülésen túl fontos szerepet kap a
megfelelő életritmus, az egészséges életmódra, a tudatos életvezetésre való nevelés is.
További célunk, hogy egyesületünk a térség különböző labdarúgó korosztályaira is összetartó,
közösségi erőként hasson. Olyan sportoló közösségeket teremtünk, amelyekhez tartozó
ﬁatalok felnőve az egyetemeken, aztán a munkahelyeken, később szülőként, szurkolóként
esetleg mecénásként a labdarúgás szeretetét és fontosságát fogják támogatni.
2019 nyarán kerül sor a Mérnök utcai sporttelep új, műfüves pályájának átadására. XI.
kerületi egyesületként szeretnénk olyan házigazdájává válni a pályának, aki valós alternatívát
kínál a budai és a kerületi lakosság szabadidős- és versenysport igényeinek kielégítésére. A
Bogdánfy úti – Mérnök utcai „sporttengely” olyan labdarúgás központú mozgáscentrummá
kíván fejlődni, melynek középpontjában a tanulás és sportolás által, a kettős életpályamodell
helyezkedik el.
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Gazdasági hatás: A szülői terhek csökkentése, a költségek átgondolt tervezésével a képzés és
a költséghatékonyság arányának optimalizálása révén az edzők társadalmi, szakmai
elismertségének, megbecsülésének elfogadása. A támogatói kör szélesítése révén a futsalba
áramló anyagi eszközök növelése. Várt előnyök: Sportolói bázis széle, fiú-lány szakág,
szurkolói bázis kialakítása. A képzés színvonalának emelése. A gyerekek mozgásigényének
jótékony célú átmentése, a csavargás helyett a sportpályára csábítani a gyerekeket, tartalmas
és sikeres programot kínálva az önmegvalósításra is. A költségvetés átgondolt, fenntartható,
előre mutató. A program során általában jellemző kockázat nem nagyobb, mint a társadalom
egyéb területein.

EREDMÉNYEK 2018-ban:

Férfi Futsal NB2 nyugati csoport | 10. hely
Női Futsal NB2 | 8. hely
Budapesti Egyetemi Futsal Bajnokság | 4. hely
Budapesti Egyetemi Futsal Bajnokság | 7. hely
Fiú Futsal U20 I. osztály | 6. hely
Fiú Futsal U17 I. osztály | 5. hely
Fiú Futsal U15 BLSZ | 5. hely
Fiú Futsal U13 BLSZ | 6. hely
Fiú Futsal U11 BLSZ | 5. hely
MEFOB Női | 1. hely
Árendás Tamás, szakosztályvezető
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Harcművészet szakosztály
Brazil Jiu-Jitsu

Az elmúlt időszak sok és sikeres munkával telt a Brazil Jiu-Jitsu szakosztály számára. Az
edzéseket tavalyi létszámhoz képest is egyre többen látogatják, elsősorban ELTE diákok, de
külsős sportolók és más egyetemekről érkezők is vannak köztük. Az általános testnevelés
rendkívül sikeresnek mondható, kb negyven diák vette fel, amiből szinte mindenki sikeresen
teljesítette a tárgyat és többen jelezték a sportág folyatatásának szándékát, többen vannak,
akik a tárgyat másodjára vették fel. A hazai és nemzetkőzi versenyeken rendszeresen részt
vettünk. Edzésünket rendszeresen látogatják és részt vesznek rajta, illetve segítik munkánkat
birkózó és ketrecharcos sportolók, csapattársak, Balogh Attila pedig az egész csapat számára
segít táplálkozási tanácsadással. Jövőbeli terveink között szerepel nyári edzőtábor szervezése
és az erőnléti szakosztállyal való szorosabb együttműködés a megfelelő fizikai felkészültség
elérése érdekében, illetve tervezünk továbbra is aktívan versenyezni. A szakosztály részt vett
szinte az összes kollégiumi és egyetemi sportnapon, az ELTE és BEAC rendezvényein. A
szakosztály versenyzői részt vesznek az ELTE rekreációszervező szakon a harcművészetek
kurzus oktatásában. Létszám: átlag 15-20 fő/ általános testneveléssel együtt kb. 35
Bence György, edző

Kick-box

Ebben a tanévben is rendkívül eredményes évet tudhat maga mögött az ELTE kick-box, ami a
hallgatói visszajelzések és az edzésre látogatók létszámából is látható. Az idei évben több
mint 50 fő vett részt az első „kipróbálható” edzésen, míg az átlagos edzésre látogatók száma a
legrosszabb esetben is elérte a 25 főt. Ez annak is betudható, hogy a kick-box általános
testnevelés keretein belül, kredites tárgyként is felvehető volt, melyre a hallgatók a
meghirdetett kereteken felül jelentkeztek. Trendváltozás figyelhető meg a nemek között is, bár
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eddig is észrevehető volt, hogy a lányok szorgalmasabban járnak az edzésekre, a második
félév végére már volt olyan edzés is ahol nagyobb számban voltak jelen a hölgyek, mint az
urak.
Az edzések során felépített edzéstervet követünk, az alapoktól indulunk, az erősítésekkel,
nyújtásokkal, technikai feladatokkal, majd apránként, fokozatosan jutunk el a küzdelemig.
Természetesen csak az próbálhatja ki magát a küzdelemben, aki megfelelő technikával és
védőfelszereléssel rendelkezik, ezáltal elkerüljük a sérülésveszélyt is. Az edzésekről és a
csapatról is egyaránt elmondható, hogy élvezetes, jókedvű és pörgős, a feladatokat mindenki
megpróbálta végrehajtani saját képességeihez méltóan. Az edzésre járók saját elmondásuk
alapján sokat fejlődtek mind technikailag, mind kondíciójukat tekintve, és sokkal közelebb
került hozzájuk a küzdősport, mint valaha.
Németh Márk, edző
Goju-ryu karate
A 2018/2019-es tanév első szemeszterében Sztrojiny Kristóf sportösztöndíjassal
sikeresen újraindult az ELTE-BEAC Dojo (dojo japánul edzőtermet jelent) néven a goju-ryu
karate oktatást az ELTE-n, melyet a hallgatók testnevelés óraként vehetnek fel. Ujvári Anna
korábbi karate tanár nyomdokain Horváth Jutka (3. dan) és Novák Dóra (2. dan) karate
oktatók tartják a karate edzéseket kedd és csütörtök délutánonként. A karate szakág részt vett
az ELTE-BEAC sportrendezvényein is, ahol bemutató edzéseket tartottak (pl. University
Sports Festival Budapest). A BEAC Harcművészeti Szakosztálya 2019. április 25-én felvételt
nyert a Magyar Karate Szakszövetségbe, hogy az itt tanuló ELTE-s diákok hivatalosan is
elismert karate övvizsgát tehessenek.
Mindkét csoport hallgatóinak a lelkesedése végigkísérte a félévet, a karate alapjait
elsajátították és nagyon sokat fejlődtek a résztvevők. A karate, mint harci művészet
elsajátítása mellett a tananyagban szerepel önvédelmi technikák tanulása is, melynek nagy
sikere volt a hallgatók körében. Fontos szempont, hogy a karatéra ne csak, mint sportágra,
hanem mint harci művészetre tekintsünk, melynek számos pozitív hatása van a „karatékára”
(karatét gyakorlóra). Többek között a fizikai erőnlét növelése mellett fejleszti a
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mozgáskultúrát, de az önfegyelem, önkontroll növelésére is pozitív hatással van, illetve a
mindennapokban rárakódott stressz levezetésére is használható. Első félévben a keddi kurzust
4 fő, a csütörtökit 5 fő vette fel. Jelenleg többen az első karate vizsgájukra készülnek. A
hallgatók közül többen jelezték, hogy következő félévekben is szeretnék folytatni a karate
tanulását és gyakorlását a csoportunkban.

Novák Dóra
edző

Muay Thai

Az ELTE-BEAC Muay Thai szakág idén sikeresen csatlalozott a Magyar Muay Thai
Szakszövetséghez. A kredites órák idén is megteltek, régebbi tanítványaim egyre
tapasztaltabbak, mert elkezdtek magasabb szinten edzeni, szabad küzdelem keretein belül, így
tudják igazán elsajátítani ezt a harcművészetet. Folyamatosan jelen vagyunk az ELTE
sportrendezvényein, valamint idén is meghívták szakágunkat a Mozgás Éjszakájára.
A magyar bajnokságon 1 gyermek versenyző indult. Egy nagyon rutinos ellenfelet
kapott, de nem tört meg, habár többször is számolni kellett rá, végül pontozással maradt alul.
Velem

együtt

jelenleg

5

versenyzővel

rendelkezünk,

felkészülésük

folyamatos,

megmérettetésre a közeljövőben számíthatnak.
Sebők Máté, edző
Ökölvívás
Egy éve csatlakoztunk a BEAC Küzdősport szakosztályához. Ezzel egyidőben indítottuk a
kredites testnevelés kurzusainkat és a BEAC-os ökölvívó edzéseket. A kurzusokat az idei
félévben közel 60-an vették fel és a hallgatók aktívan részt vettek az órákon, az órák hétfő és
csütörtök 17.00-08.30-kor voltak megtartva. A BEAC-os edzéseket heti 2 alkalommal hétfőn
és szerda 18.30-20.00-as időpontban kerültek megtartásra, és gyarapodó létszámmal 4 főre
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bővültünk. A kredites órákat a szorgalmi időszakban, a BEAC-os órákat febr. 11 – július 31.
között látogathatták a hallgatók. Mindkét típusú edzés helyszínéül a Grád Boxing Family
edzőterem szolgál. Pontos cím: 1097 Koppány u. 2-4. Az edzések megtartásában az ELTE
Sportösztöndíj kereteiben Rozgonyi Áron működik közre, a BEAC Ökölvívó szakág
vezetőedzőjével együtt, Grád Attilával. A versenyzésben is részt veszünk aktívan. Egy
versenyzőnk van Rozgonyi Áron személyében. Áron idei évi eddigi legnagyobb eredménye a
Budapest Bajnokságon szerzett ezüstérmes dobogós helyezése. Tavalyi évben bronzot
javította fel ezüstre, ezen a rangos tornán. Emellett rendszeresen járunk országszerte
versenyekre, illetve nemzetközi versenyekre. Az egyetemi/ BEAC sportrendezvényein nagyon
aktívan részt veszünk, csak hogy párat említsek: EFOTT, FitNight, USF, Sportok Éjszakája,
Éjszakai Sport és számos sportnap, kollégiumi sportnap stb.
Rozgonyi Áron, sportösztöndíjas
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Labdarúgó Szakosztály
Eredményekben lefelé, reményekben felfelé
A 2017/18-as idényt a BEAC első csapata a nyolcadik helyen zárta a BLSZ III-as bajnokság 2.
csoportjában. Mindez csalódás volt az előző évek dobogós vagy dobogó közeli eredményei után.
A második csapatunk eközben ezüstérmes lett egy osztállyal lejjebb. A bajnokságokat tehát
felemás eredménnyel zártuk, de örömteli, hogy végre a csapatunk más(od)ik felében játszó
játékosok is hazavihettek egy érmet.
Ősszel sajnos folytatódott az előző szezon inkább lefelé tartó tendenciája. Csapatunk fő
magja inkább kopott, és friss, új lendületet pedig a kevés új játékos nem hozott a klubhoz.
Ráadásul néhány fontos tagunkat hosszabb-rövidebb időre nélkülöznünk kell(ett). Így az ősz
nagyrészt csalódás volt, de sajnos sok szempontból elkerülhetetlenek voltak a rosszabb
eredmények.
Öregfiúk-, Oldboys- és Veterán-csapatunk szezonja is felemásan zárult, illetve indult.
Előbbiek kicsit magukra találtak, fiatalítottak. Az Old Boysok sajnos „fogynak”, míg a Veterán
csapat stabil őszt produkált.
Tavaszra sajnos „elértük”, hogy a felnőtt második csapatunk egy, az Old Boys-csapatunk
pedig két meccsre nem tudott kiállni – ilyenek az elmúlt években nem történtek, ez ellen – a
létszám javításáért – mindenképp tennünk kell a jövőben.

A Kövér Lajos utcai pályabérletünk díjai 2018 tavasza óta nagyot emelkedtek, ezért heti 1
edzésre kellett csökkentenünk a hétkőzi tréningek számát. Ez meg is látszik, sajnos, a csapatunk
erőnlétén. Anyagi oldalról nagy segítség ugyanakkor az ELTE tavaszi megemelt rektori pályázati
díja – ez nagyon jókor jött, és jólesett a csapatunknak.
Mindeközben nagy örömünkre 2019. tavaszán elkezdődött az építkezés a Mérnök utcai
sporttelepen.
Ekképp a tavasz végén látható legfőbb rövid és közép távú céljaink:
-

Az első csapat BLSZ III-ban maradásának bebiztoítása
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-

A Mérnök utcai sporttelep közeljövőbeli használatbavételének előkészítése

-

Valamint végül, de nem utolsósorban, sőt, a játékostoborzás – mind a felnőtt, mind a
szenior korosztályok esetében

Csapatonként 3-4 új stabil játékos nélkülözhetetlen lesz a közeljövő stabil BEAC-focicsapatához.

Kovács Gergely, szakosztályvezető
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Női Kosárlabda Szakosztály
A Budapesti Egyetemi Atlétikai Club a 2018/19-es szezonban is rengeteg csapatot
indított, mind országosban, mind a budapesti bajnokságban szerepeltünk, közel 30 csapattal
indultunk összesen, mely legmagasabb az országban. 270 igazolt utánpótlássportolóval és 100
amatőr felnőtt sportolóval büszkélkedhetünk, mely szintén rendkívül magas.
Számos válogatott sportolónk van (Kovács Vanessza, Galántai Alma, Csernik Zita,
Suppán Anna, Juhász Angéla) akik különböző korosztályokban pattogtatnak, velük a legjobb
edzőink, köztük a szakmai vezető Balogh Judit is külön foglalkozott egyéni képzés keretében.
Az edzések nagy része a Bogdánfy utcából átkerült a Tüske csarnokba, illetve a mérkőzések
jó részét a Gabányi László Sportcsarnokban rendeztük, ahol a sportolási lehetőséget sokkal
magasabb színvonalon tudjuk biztosítani az egész szakosztály számára. Az edzéslehetőségek
mellett igyekszünk versenyzőink számára biztosítani a megfelelő sportfelszereléseket,
sporteszközöket (kosárlabdacipő, póló, molten verseny kosárlabdák, melegítő, mezek, dyner
párnák stb), gyógyászati segédeszközöket (bokavédő, térdvédő, kompressziós szár, tape-ek,
kinezio tape-ek stb). Lehetőséget biztosítunk számukra a BEAC sporttelep konditermében
való felkészülésre, de a Tüske csarnokban lévő konditermet is igénybe tudják venni, valamint
a Tüske csarnok mellett lévő BME pályán is bérelni szoktunk futópályát a megfelelő kondíció
felépítése érdekében.
2017/18-as szezonban az Amatőr Női (U23) csapatunk az Amatőr Nemzeti
Bajnokságban 4. helyen végzett. Kadet csapatunk az országos döntőbe jutott, és a 6. helyet
szerezte meg. Junior csapatunk szintén bejutott az országos 8-ba, és 6. helyen végzett. Serdülő
A csapatunk 13. helyezett lett, Haragh Zsófia palánta csapata 2. helyet ért el országos szinten.
Gyerek és kenguru csapataink is bejutottak az országos jamboree-ba.
A 2018/19-es évadban is számos csapatot indítottunk annak érdekében, hogy a Nemzeti
Akkreditált Kosárlabda Akadémia feltételrendszerének meg tudjunk felelni. Az U18-as
csapatunk döntőbe jutott, ahol 7. helyezést ért el, kadet csapatunk „B” döntőbe jutott, serdülő
csapatunk pedig szintén a nyolcasdöntőben fog szerepelni.
Horváth Enikő,
szakosztályi ügyintéző
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Röplabda Szakosztály
A 2018/19-es évad sikeresnek mondható a BEAC Röplabda Szakosztálya
szempontjából. 2018-2019-ben is számos újonc csatlakozott szakosztályunkhoz. Csapataink,
edzéseink szintenként, kategóriákként szerveződnek. Az egész évben megfelelő mennyiségű
edzésidőpontot tudtunk fenntartani minden kategóriának. A tömegsport jellegű edzéseinkre
látogatók létszáma alkalmanként elérte az 50 főt is. Az év során tartottunk több már már
hagyományosnak mondható házi bajnokságot, melyen több mint 10 csapat indult. Az Éjszakai
Sport is hatalmas érdeklődést váltott ki mind a két alkalommal. A szakosztály segített
népszerűsíteni a röplabda sportot a külföldi hallgatók körében is a BEAC szervezésével.
Női és férfi felnőtt Budapest bajnokságban szereplő csapataink immáron 9 éve
szerepelnek a Budapest II. osztályában, a bajnokság zárása előtt a női csapatunk az 5.helyen
áll a 16 csapatos bajnokságban, férfi csapatunk 4. helyen áll a 11 csapatos bajnokságban. A
bajnokság során többször álltak dobogós helyen a csapataink. Az év során aktívan részt
vettünk a nagy, ELTE-s szervezésű sportprogramokon. (Éjszakai sport)
A szakosztály a következő évadban is mindenben támogatni fogja a felnőtt női és férfi
versenycsapatát.

Sportolóink

számára

az

idei

évben

is

új

sportfelszereléseket

biztosítottunk(labdák,egyéb edzést segítő eszközök) a megfelelő sportolásért, valamint a
felnőtt bajnokságban induló csapataink minden tagjának sportruházatot biztosított a
szakosztály.
A 2018-2019-as év során a szakosztály nem pályázott támogatásra.
Az ELTE-BEAC röplabda szakosztálya hozta a maga számára támasztott követelményeket,
melyeket a játékos, illetve anyagi kerettől elvárhattunk.
Bögöly András, szakosztályvezető
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Sakk Szakosztály
A BEAC sakkszakosztálya a 2018/2019-es idényben némi előrelépést mutatott:
országos és budapesti szinten egyaránt. Az első csapat az NB II. Erkel csoportjában egymás
után negyedszer végzett a 2. helyen, ám mivel a bajnokság egy mérkőzésen dőlt el az utolsó
fordulóban, így hiába volt 9 csapatgyőzelem, a két vereség meghiúsította a feljutást. Így egy
kicsit keserű a szánk íze, bár a régi törzstagok és a végre "megtalált" két ifjúsági versenyzőnk
jól harcolt és gárdánk legjobb pontszerzői közé tartoztak! A bajnokság előtt csapatvezetői és
szemléletváltás következett be, s ennek ez eredménye volt a fiatalok előretörése, valamint a
csapat több mint fele idén is majdnem minden mérkőzésen játszott! A jövő szezonban további
erőteljes fiatalítást tervezünk, s így talán végre sikerülni fog a feljutás.
A Budapest I. osztályban szereplő második gárdánk stabilan az élmezőny után haladt
és végül a 5. helyen zárt. Ez vonatkozik a harmadosztályban szereplő együttesünkre is, akik
gyakori kiállási nehézségeik ellenére a középházban végeztek a rájátszás során. (Ez is azt
bizonyítja, hogy csakis a fiatalok beépítése segíthet a szakosztály jövőjén.)
Versenyhelyiségeinket komoly veszély fenyegette év elején, aztán a Barcza és a BEAC
csapatait átmentettük az ELTE Déli Tömbjének kulturált helyiségeibe, ahol volt, hogy 72
ember sakkozott ott egyszerre!
Ifjúsági szinten testvércsapatunkkal, a Barcza Gedeon SC-vel közösen továbbra is
hazánk legrégebbi, legnagyobb és legeredményesebb utánpótlás-nevelő műhelye vagyunk 32
éve, és ezt az elmúlt idényben a lehető legmarkánsabban bizonyítottuk: a budapesti ifi csébén
2 arany- és 1 ezüstérmet szereztünk, alig hagyva valamit más egyesületeknek. Szinte ugyanez
történt a nemrég hátunk mögött hagyott magyar rapidbajnokságon is, ott 1-arany, 2 ezüst- és 1
bronzérem volt a termés!
Versenyrendezések terén is abszolút legnagyobbnak számítunk a kisdiák kortól a
nyugdíjas korig bezárólag. Legutóbb a sokadik MEFS-MEFOB sakkbajnokságot hoztuk tető
alá, amit nagy örömünkre az ELTE csapata nyert meg ismét, ám a második csapat harmadik
helyére is büszkék vagyunk!
Szakosztályunk jövője stabilnak látszik, amit egyrészt a klubhűségükről híres felnőtt
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sakkozóink, valamint a nyomdokaikba lépni akaró tehetségeink garantálnak. Igaz,
anyagiakban nem dúskálunk, de amit pályázatokkal és a BEAC vezetése által kapunk megbecsüljük.
A komolyabb sikerek reményében várjuk a 2019/2020-as idényt, mikor is - az ország
3. legrégebbi szakosztályának egyikeként komoly célokat tűzünk magunk elé.
Jakobetz László, FIDE-mester, vezetőedző

Szabadidősport Szakosztály
Kézilabda
A tavalyi évhez képest a Budapest bajnokság 1. osztályában, a 11 csapatos mezőnyben
a tavalyi 6. helyhez képest 3. helyet érte el a csapatunk. A szezont pozitív gólaránnyal sikerült
zárnunk, ami jó eredménynek számít az erős bajnokságban. A Budapesti Egyetemi Kézilabda
Bajnokságban 6. helyen végeztünk a férfi mezőnyben.Az edzéseket szerdánként és
péntekenként tartjuk az ELTE Sporttelepen, előbbit 21:00-23:00-ig, utóbbit 19:30-tól 21:00ig. A résztvevő ELTE hallgatók mellett a többi egyetemről is járnak hozzánk kézilabdázni.
Csapatunk eredményesen pályázott az egyetemi rektori pályázaton és szerzett
támogatást az edzések lebonyolítására, ebből a támogatásból tudjuk a termet finanszírozni.
Emellett a TAO támogatás szintén terembérlésre, edzői bérre és sporteszközökre fordítható. A
hallgatók versenyeztetése megoldott, a MEFOB küzdelmeiben, a BEFKB bajnokságban és a
Budapest 1. bajnokságban is részt tudnak venni,így több hallgató közel 40 mérkőzést is
játszhat egy adott év folyamán, ezekkel a versenyzési lehetőségekkel továbbra is szeretnénk
élni, eredményeink a különböző versenyekben pedig vonzerő lehetnek a kézilabdázni vágyó
hallgatók számára. A bajnokságban az elvártakhoz képest jól szerepeltünk, az elvártaknak
megfelelő szinten tudtunk teljesíteni. A sportösztöndíjasok, Bagdács Fruzsina és Kárpáti
Dávid már a harmadik tanévüket zárták, így hatékonyan tudtak együtt dolgozni a csapattal.

Kárpáti Dávid, sportösztöndíjas
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Spinning
A BEAC spinning edzések telt házzal folytatódtak a 2018-as évben. Az évet évszak
szerinti szezonokra osztjuk, így a hallgatók őszi, téli, tavaszi és nyári (illetve nyári-szüneti)
szezonokra jelentkezhetnek. A legnépszerűbb a szorgalmi időszakoknak megfelelő tavaszi és
őszi szezonok, ahol 140-150 fővel zajlanak az edzések. A rövidebb, vizsgaidőszakokra
illesztett téli és nyári szezonokban kisebb a részvétel, 60-70 fő. Az ELTE-sek aránya
megközelítőleg a fele a résztvevőknek. A nyári-szüneti szezonban kevesebb edzés indul,
túlnyomó részt céges látogatókkal.
Minden edzés maximum létszáma 12 fő, hiszen ennyi gép van az edzőteremben. A
jelentkezési folyamat barátságosabbá tétele érdekében egy előjelentkezési rendszert vezettünk
be, ami nagyon bevált. Erről részletek a facebook.com/cycling.beac oldalon olvashatóak. A 810 hetes szezonon úgy indulnak, hogy a résztvevők 97%-a már megvásárolta a bérletét az első
edzés megkezdése előtt. Különösen népszerűek a 18-19 órás időpontok, ahol túljelentkezés
van. A résztvevők szeretik az edzéseket, hiszen a társaság nagy része visszatérő látogatónk.

Takács Réka, sportszervező
Jóga
A jóga edzéseink pár év alatt látványosan fejlődtek az órák kínálata és az érdeklődők
száma szempontjából is. Az egyetemi évhez alkalmazkodva, a szorgalmi időszakokban és
vizsgaidőszakokban külön-külön 8 és 10 alkalmas kurzusokat indítunk, különbözően kezdőés haladó gerinc-, dinamikus- és női jóga órák formájában, heti 3-4 alkalommal. Az
Infoparkban található Strabag cég munkatársainak külön szervezett órát tartunk heti
rendszerességgel, az egyetemi évtől függetlenül, nagy sikerrel, immáron harmadik éve.
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A hallgatók körében az egyik legkeresettebb sport a jóga, így az elmúlt félévekben már
általános testnevelés keretében is hirdettünk meg három kurzust, melyekkel kredites is tudtak
szerezni a hallgatók. Kurzusonként maximum 16 sportoló vehet részt a terem befogadó
képessége miatt, így szemeszterenként több mint 100 ELTE hallgató és dolgozó sportol
velünk!
Az elmúlt évben sikerült beszereznünk új, minőségi jóga matracokat, melyek növelik
az órák színvonalát. Célunk, hogy a jelenlegi sportolóink mellett még több új hallgatót
tudjunk bevonni. A sportnapokon ingyenes jóga alkalmakat szervezünk, hogy minden új
érdeklődő kipróbálhassa ezt a mozgásformát is.
Takács Réka, sportszervező
Polefitness
2015 szeptemberében indult az ELTE-BEAC Polefitness, és minden évben tavaszi és őszi
szorgalmi időszaki szezonok, valamint téli és nyári vizsgaidőszaki bérletszezon várják az
érdeklődőket. A szorgalmi időszakokban átlagosan 150-200 bérletet tudunk értékesíteni,
mindezt úgy, hogy heti 15-17 edzés zajlik a Tükrös teremben, melyeken a maximum létszám
12-14 fő.
Az egyes bérlet szezonok szintvizsgával záródnak, 1., 2., 3. és Haladó 1. szinten tehetnek
vizsgát a tanítványok.
2018-ban részt vettünk a Pole Artistic Hungary-n, a Restart Rúdsport Bajnokságon,a Pole
Dance on the Deck versenyen, a Fitparádé Pole Beauty Queen megmérettetésén és a Pole Play
Open Rúdsport Bajnokságon. 8 versenyzőnk összesen 9 érmet szerzett ezen az 5 versenyen: 3
arany, 1 ezüst, 5 bronz.
Természetesen a legtöbb ELTE-s, BEAC-os rendezvényen is részt vettünk 2018-ban, például
tavaszi sportnapok, gólyatáborok, Sport7, Fit Night és University Sport Festival, de
különleges élményekben is részünk volt, például az EFOTT-on és a Corvinus Közgáz Évzáró
Fesztiválon.
Folyamatosan működik Facebook és Instagram felületünk, alkalmanként készítünk
népszerűsítő kisfilmeket a Youtubera, valamint a fontosabb eseményekről az egyetem
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internetes oldalain is beszámolunk. Facebookon több mint 1000 követőnk van, Instagramon
világszerte több mint 600-an érdeklődnek tevékenységünk iránt.
Az elmúlt évek során Magyarország első és egyetlen rúdsport szakosztályként meghatározó
tagjává váltunk a magyar rúdsport életnek, a legtöbb versenyen képviseltetjük magunkat és a
legeredményesebb stúdiók között tartanak számon bennünket. Bízunk a sportág fejlődésében,
hogy idővel akár olimpiai sportággá válhat, de legalábbis az országos szakszövetség
irányítása alatt akár MEFOB versenyek is szerveződhetnek majd, ezáltal a sportág is
elismertebbé válhat.
Farkas Lilla, ezdő
Darts

Budapest Bajnokság
——————————
Diákolimpia steel, egyéni Megyei - Farkas Olivér - 1.hely
Női, steel páros - Mendelényi Linda - 3. hely
Férfi, steel páros - Üveges Krisztián és Kass Zoltán - 10.hely
Női, steel egyéni - Németh Éva - 2. hely
Férfi, steel egyéni I. osztály - Gyurcsó Gergő - 11. hely
Férfi, steel egyéni I. osztály - Kass Zoltán - 13. hely
Férfi, steel egyéni II. osztály - Farkas Olivér - 16. hely
Férfi, steel egyéni II. osztály - Pacher Tamás - 20. hely
Női, soft páros - Mendelényi Linda - 3. hely
Női, soft egyéni - Németh Éva - 2. hely
Női, soft egyéni - Mendelényi Linda - 8. hely
Férfi, soft páros - Üveges Krisztián és Pacher Tamás - 11. hely
Férfi, soft egyéni I. osztály - Üveges Krisztián - 8. hely
Férfi, soft egyéni II. osztály - Pacher Tamás - 17. hely
Soft Csapatbajnokság I. osztály Bajnoka - a BEAC
(Németh Éva, Pacher Tamás, Gyurcsó Gergő, Üveges Krisztián, Farkas László, Dofka Attila,
Kass Zoltán)
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Országos eredmények:
———————————
Diákolimpia steel, egyéni országos - Farkas Olivér - 3. hely
Soft Csapatbajnokság Országos III. osztály 3. hely
(Németh Éva, Pacher Tamás, Gyurcsó Gergő, Üveges Krisztián, Farkas László, Dofka Attila,
Kass Zoltán)
Utánpótlás, steel egyéni ifjúsági fiú - Farkas Olivér - 14. hely
Utánpótlás, steel egyéni ifjúsági fiú - Novák Tamás - 31. hely
Steel páros ifjúsági - Farkas Olivér és Novák Tamás - 25. hely
Női, steel egyéni bajnokság - Németh Éva - 2. hely
Női steel páros - Németh Éva - 3. hely
Női steel csapatbajnokság Németh Éva 1. hely
Steel Nemzeti Csapatbajnokság III. osztály csoportkörben 11 győzelem, 1 döntetlen, 0 vereséggel a BEAC I. csapata csoportelső
csoportkörben 14 győzelem, 0 döntetlen, 0 vereséggel a BEAC II. csapata csoportelső
Női, soft egyéni OB - Németh Éva - 3. hely
Női, soft egyéni OB - Mendelényi Linda - 10. hely
Női soft páros Németh Éva - 2. hely
Férfi, soft egyéni OB I. osztály - Üveges Krisztián - 12. hely
Férfi, soft egyéni OB II. osztály - Pacher Tamás - 17. hely
Férfi, soft egyéni OB II. osztály - Kass Zoltán - 23. hely
Férfi, soft egyéni OB II. osztály - Dofka Attila - 24. hely
Soft, egyéni Cricket Miszlai Imre Emlékverseny - Üveges Krisztián - 9. hely
Soft, egyéni Magyar Kupa - Üveges Krisztián - 5. hely
Nemzetközi eredmények:
————————————
WDF Hungarian Masters steel női - Németh Éva 5. hely
Bulls German Open Női steel egyéni - Németh Éva - 17. hely
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WDF Bécs Női egyéni - Németh Éva - 9.hely
EDU Soft European National Women Team - Németh Éva - 5. hely
EDF Soft Csapat Európa Kupa - Üveges Krisztián - 1. hely (Bajnok)
A BEAC, The Beac Boys nevű csapata 2018 évben a Budapesti Darts Szövetség által
megrendezésre kerülő másodosztályú steel csapatbajnokságban a B csoport előkelő második
helyén végzett. Csapat tagjai voltak: Mehringer Nándor, Séllei Béla, Novák Tamás, Varga
Bence, Farkas László, Vörös Nándor

Kass Zoltán, edző
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Tájfutó Szakosztály
A szenior kategóriákban hagyományainknak megfelelően szerepeltünk, 7 bajnokságot
nyertünk, az egyesületek közötti összetett versenyben megőriztük a tavalyi

második

helyünket. Legjobb pontszerzőink immár hagyományosan a Hegedüs nővérek (Ágnes és
Aletta), idén szorosan hozzájuk zárkózott Nagy Kriszta és Marosán Ágnes.
Idén is sokan képviselték az ELTE-t a Főiskolás Bajnokságon, ahol Liszka Krisztián
által érmet nyertünk. A csapatot nagy lelkesedéssel szervezte Hajas Csilla, hallgatói
kapcsolattartónk.
Sikeresen rendeztük meg 58. Eötvös Loránd emlékversenyünket szeptember 1-én
Káposztásmegyeren. Ezen kívül több kisebb versenyt is rendeztünk, térképeket készítettünk,
és versenybíróink részt vettek országos versenyek lebonyolításában.
Több tagunk végez aktív munkát a sportág vezetésében, Kovács Balázs az országos
szövetség alelnöke, Kálmán Péter az elnökség tagja, Hegedüs Ábel pedig a sportágtörténeti
bizottságot vezeti.
Marosán Ágnes, szakosztályvezető
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Természetjáró Szakosztály
Az ELTE-BEAC Természetjáró Szakosztályának túrázói a tavalyi évben sem tétlenkedtek,
számos teljesítménytúrán, jelvényszerző túramozgalomban részt vettek, öregbítve ezzel az
ELTE természetjáróinak hagyományát.

Új tagok, hallgatók elérése
Az elmúlt évben több lépést tettünk annak irányában, hogy bővítsük szakosztályunkat.
Számos volt eltés hallgató, vagy külsős személy csatlakozott csapatunkhoz nyílt túráinkon. A
hallgatókat leginkább az általános testnevelés keretei között megszervezett Természetjárás
kurzusról érjük el, de néhányan megtaláltak minket a kurzuson kívül is. Az általános
testnevelés keretei között sportolóknak minden hétvégén szervezünk olyan túrát ahol kedvet
kaphatnak a túrázáshoz, és később is visszatérjenek hozzánk. Köszönet illeti Pósch Dániel,
Parti Dániel, Sujtó Laura, Koczog András és Vincze Attila szakosztályi tagokat, akiknek a
segítségével minden hétvégén tudtunk túrát tartani. Igyekszünk elérni azokat a hallgatókat is,
akik már rendelkeznek múlttal a túrázás terén. Számukra, ún. haladó túrákat szervezünk,
általában 28-33 km-es távokon. A kurzusnak az elmúlt év féléveiben kb 60 hallgatója volt.
Szakosztályunk 40 tagot számlál.

Alumni tagjaink tevékenysége
Az Alumni csoport 2018-as tevékenységéből kiemelkedik a 6 hetes új-zélandi és a 2 hetes
boszniai túra. (Utóbbiban szerepelt az ország legmagasabb csúcsának, a Maglicsnak
megmászása is.)
Három tag befejezte az Országos Kék Kör teljesítését, ebből a célból háromszor is több napos
kerékpártúrát szerveztünk az Alföldi Kéktúra útvonalán.
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A Dél-dunántúli Kéktúra útvonalán egyhetes túrán vettek részt tagjaink.
Többen teljesítették az Őrség 50 teljesítménytúrát.
Természetesen sor került a hagyományos Balázs napi, húsvéti és szilveszteri (3 napos)
túrákra, valamint több kisebb egy napos és több napos gyalogos- és kerékpártúrára túrára is.
Nem maradtak el a szokásos diavetítéses összejövetelek és közös múzeumlátogatások sem.

Többnapos túrák
Szakosztályunk télen-nyáron aktív. Az év minden részében szervezünk a tanítási szünetek
idejében többnapos egy-egy tájegységünk alaposabb megismerésére, bejárására és
természetesen a csapat összhangjának fokozására. Az elmúlt tavasszal a Sopron és környékén,
ősszel a Balatonfelvidéken túráztunk.

Eötvös Emléktúra
Már 2011 óta hagyomány az Eötvös Emléktúra néven túrát rendezünk a félév elején vagy
végén. A túra során Eötvös Lorándra emlékezve igyekszünk népszerűsíteni a túrázást. Ez az
alkalom egyben a hallgatók, a szakosztály fiatalabb tagjai és az alumni tagok találkozója is
egyben. A tavaszi félévben a Zajnát-hegységben kirándultunk, az őszi félévben a Gerecsében
barangoltunk.

Sárga túrák
A Természetjáró Szakosztály 2007 óta minden évben megrendezi a saját teljesítmény túráját a
sárga jelzés mentén Esztergom és Budaörs között. Az érdeklődők a 10km-es távtól a 70 km-es
távokon indulhatnak. A rendezvény évek óta nagy sikereknek örvend, minden évben több száz
résztvevője van.
Egyéb szabadidős tevékenységek
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Minden félév elején közös pizzázós összejövetelt szervezünk a városban, az elmúlt őszi félév
végén egy közös évzáró zsíros kenyerezést szerveztünk a BEAC épületében.

Úgy érezzük az itt bemutatottak alapján a természetjárásnak, túrázásnak továbbra is helye van
az ELTE sportolási lehetőségei között, hiszen remek lehetőséget nyújt ELTE-beli
hallgatótársaim megmozgatására. A túrázásnak szinte bárki nekiállhat, nem szükséges
kifejezetten erős fizikum, sem aktív sportbeli múlt, így lehetőséget ad azoknak is, akik nem
rendszeres jelleggel folytatnak sporttevékenységet. Így nekik is alkalmuk adódhat a mozgásra,
az egészség megőrzésére.
Dr. Gács János Szakosztályvezető
Dr. Bárdos György Tanárelnök
Hernádiné Győriványi Flóra sportösztöndíjas

Tollaslabda Szakosztály
A tollaslabda szakosztályban csapatunk éveken keresztül egyetemista, felnőtt és
szenior játékosokból állt. Az országos II. osztályú csapatbajnokság Keleti csoportjában
utoljára ezüstérmes helyezést szereztük meg, ezzel stabilan őrizve helyünket a
másodosztályban,

legeredményesebb

játékosaink

pedig

mind

másodosztályú

mind

harmadosztályú ranglistaversenyeken aranyérmes helyezéseket értek el, ezzel a férfi egyéni
23-dik, vegyes párosban 7-dik helyen állnak legeredményesebb játékosaink.
A versenyzés, sőt az edzések költségét is teljes egészében a játékosok fedezik, így
jelenleg nincs lehetőségünk az aktív versenyzők támogatására. A férfi párosban és csapatban
is három-három országos bajnoki címmel rendelkező Kocsis Zsolt juttatás nélkül vezeti az
edzéseket, rutinos játékával besegítve a csapatbajnoki szereplésbe is.
Orbán Gábor, szakosztályvezető
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Triatlon Szakosztály
A mozgás közössége: „a legjobb hallgatók is mozognak, a legjobb sportolók is
tanulnak.” Ez lehetne a mottója az Egyetem egyik legnagyobb egyéni sportokat és sportolókat
tömörítő hallgatói klubjának.
A fő célunk nem változott: minél több hallgatót és egyetemi polgárt rávenni a
rendszeres heti testmozgásra. Az egészségünkért rendszerint keveset áldozunk fiatal felnőtt
éveinkben, pedig hatásában és hatékonyságában semmi nem múlja felül az ebben az
időszakban megalapozott egészséges életmódot.
A Polythlon Klub 1987-ben alakult. A klub mára egy igen sokoldalú, kiforrott
sportcsapattá fejlődött miközben egyre több tag és sportolói önkéntes társadalmi munkával is
segíti a klub különböző tevékenységeit. A Klub befogadó, támogató, nyitott és barátságos
légkörének köszönhetően, hazánkban élő más nemzetek szülöttei számára is elérhetőek az
edzések, ők is örömmel csatlakoznak hozzánk, már nem csak alkalmilag hanem csapat szinten
is. Ez persze hatalmas kihívást is jelent, melyeknek a csapat minden igyekezetével próbál
megfelelni. A szervezet fenntartható módon való működtetése, a fiatal sportszervezők és
edzők, sőt, minden tag feladatvállalásának ösztönzése továbbra is az egyik legfontosabb
feladatunk. Ennek részeként egyre többen kapcsolódnak be a klub ügyeinek intézésébe, a
döntések előkészítésébe és azok meghozatalába. A szakmai színvonal ebben az évben is
biztosított volt, triatlonedzői és atlétaedzői képesítéssel rendelkező kollégák vezetik a
foglalkozásokat, a különböző csoportok más-más időben és különböző szinteken dolgoznak.
A forrásteremtés, a kommunikáció és a hallgatók minden szintű elérése továbbra is kiemelt
fontosságú cél és nagy feladatot ró a csapatra, de a további tömegesítés feltételeinek
megteremtése elengedhetetlen. Az egyénileg és csapat szinten elért eredmények egyaránt
segítik, hogy folyamatosan csatlakoznak hozzánk az egyetem kihívásokat kereső hallgatói, a
többieknek pedig példát kívánunk mutatni a mindennapos mozgás örömeiből.
Ezen munka gyümölcseként rengeteg OB éremmel gazdagodott 2018-ban a Polythlon.
A 2018. év évértékelőjén minden amatőr sportolónkat, a három legtöbbet edzésre járó
tagunkat, valamint a csapatot legnagyobb mértékben segítő társainkat díjazzuk apró
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ajándékokkal, sportfelszerelésekkel. A megszokott közös megmozdulások - tavaszi és nyári
edzőtáborok - valamint a téli immár két helyszínre is szervezett sífutó tábor mellett idén
képviseltük a csapatot az 2018-as Nagyatádi Ironmanen.

A közösségépítésben pedig

kiemelkedtek a nagy csapatversenyek. A két MEFOB – duatlon (22) és triatlon (31)
sportágban, Békás Országúti – kerékpár – Időfutam (15) a már említett Nagyatádi Ironman (9en egyéniben és 12 váltóval), a Tiszaújvárosi Klubcsapat OB (7 csapat), Balatonman (3
egyéni és 2 csapat) valalmit a Spar Budapest Maraton OB (18), 5vös 5km futóversenyek
májusban (27) és szeptemberben (30). Valamint a Balaton-átúszás (20), amelyekre mind nagy
figyelmet fordítunk és amely versenyekre együtt, egy csapatként utazunk.
Néhány évvel ezelőtt sikerült egy új honlapot készítenünk, amin a csapat minden
tevékenysége megtalálható és immár már angol nyelven is elérhető. (http://polythlon.hu/).
Ezen oldal kétnyelvű napra készen tartása igen nehéz feladat, a nagyrészt társadalmi
munkában dolgozó csapat számára. A kétirányú kommunikációt a Facebook segítségével
oldjuk meg.
Ebben az évben is sokat köszönhetünk támogatóinknak, elsősorban az ELTE Hallgatói
Önkormányzat döntéshozóinak, akik sportösztöndíjakkal segítették az ELTE hallgatók
edzéseinek megtartását és az egyetemi versenyeken való részvételt. Fontos, kiemelt
partnerünk volt a futócsapatot támogató a Mindsystem valamint a futó- és triatlonversenyek
rendezőgárdái, az egyetemi bajnokságokat szervező MEFS és BEFS. Külön köszönet a
nélkülözhetetlen adminisztratív közreműködésért az ELTE-BEAC Sportirodának és az MTSZ
Titkárságnak, valamint az ELTE ESI munkatársainak. Segítségükre 2019-ben is nagyon
számítunk, továbbá a Klub vezetésének, edzőinek és tagjainak az eddigiekhez hasonló
önkéntes és áldozatkész társadalmi munkájára, ami őrzi hagyományainkat, működteti és
fejleszti ezt az elkötelezett, lelkes és sikeres csapatot.
Dr. Székely Mózes, szakosztályvezető
Keresztesi Gitta, edző
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Vívó Szakosztály
A 2017-ben hosszú évtizedek után újra alakult Vívó Szakosztály az Egyetem Rektora,
Kancellárja és a BEAC vezetése által támogatott Trefort-kerti Vívóterem építése szakmai
hátterének megteremtése érdekében kezdte meg működését. A Magyar Vívó Szövetség
vezetése egy új egyetemi létesítmény kialakítását anyagilag is támogatta, az előkészítés a
látványtervek elkészültét követően az építkezés megnövekedett anyagi terhei miatt
félbemaradt.
Jelenlegi ismereteink szerint az Egyetem vezetése nem tett le a vívósport (és más küzdő
sportok) bázisát jelentő terem kialakításáról. Kóczán András Imre korábbi szakosztályvezető,
aki a szakosztály létesítésének, megteremtésének és a sportág ELTE-n belüli fejlesztésének
első alapköveit sikerrel rakta le, a BEAC Elnökségének döntése alapján 2018 év végén adta át
ezt a feladatot dr. Kovács Norbertnek.
A szakosztály a Magyar Vívó Szövetség eszköztámogatási pályázatán 2017-ben és 2018-ban
is sikerrel indult és a műhelytámogatást a kard és a párbajtőr alapfelszerelés vásárlására
fordította (fegyver, sisak, kesztyű). A felszerelést a 2018 végén, 2019. év elején kötött
megállapodás alapján az OSC Vívóteremben (Semmelweis utca) szervezett ELTE vívókurzus
hallgatói használhatják.
dr. Kovács Norbert szakosztály vezető
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Vízilabda Szakosztály
Az idei évben Vízilabda DSK helyett már ELTE-BEAC néven indult csapatunk mind a
Budapesti Gyarmati Dezső Férfi Bajnokságban mind pedig a MEFOB-on. A névváltás még
nem lett hivatalosan ledokumentálva a Magyar Vízilabda Szövetségnél, de az alapszabály
módosításával és a 2019/2020-as bajnokságba való nevezéssel egyidejűleg megoldódik
hivatalosan is a tagfelvételünk. Ebben a szezonban a 20 csapatos budapesti bajnokság
középmezőnyében helyezkedik el az ELTE-BEAC csapata illetve a MEFOB-on idén nem
sikerült a legjobb négy közé bejutni.
ELTE hallgatói jogviszonnyal rendelkező vízilabdásaink száma 28 fő, amelyből 4 játékos
szerepelt a budapesti bajnokságban és 15 fő szerepelt a MEFOB-on. A többi hallgató célja a
csapatba kerülés és az edzéseken mindent meg is tesznek ezért.
-

jelentős előrelépés, hogy sikerült elintézni a hetente egyszeri Hajós uszodában való
edzés lehetőségét. Ez mellett a Tüzér uszodai edzésünket meghagytuk, így hetente
kettő edzés áll a hallgatók rendelkezésére. A BEAC sportkisokos és közösségi médián
keresztüli reklámozás segítségével egyre több ELTE-s és külsős érdeklődő jön
edzéseinkre.

-

ebben az évben a támogatásainkat javarészt felszerelésekre költöttük: vízilabda
nadrággal, köpennyel és egyesületi sapkával rendelkezünk, amely egységesebbé teszi
csapatunkat

Várhelyi Zoltán, szakosztályvezető

