Elnökségi beszámoló 2020

A BEAC elnökségének 2020-as szakmai beszámolója két részből áll. Az első rövid szöveges rész
összefoglalja az elnökség, ill. a központi iroda egy éves tevékenységét. A második rész képes
formában a kiemelt sporteredményeket, eseményeket, sportprogramokat a klub minden napjainak
eredményeit mutatja be, a képek alatt található linkek a beac.hu-n található vonatkozó cikkre
mutatnak, ahol további, részletes információk olvashatóak.
AZ ELNÖKSÉG BESZÁMOLÓJÁNAK ELSŐ RÉSZE:
I.

Sportszakmai projektek értékelése:

A beszámoló a szakosztályok működésére kiemelten és részletesen nem tér ki. A központi iroda
munkatársai Simó Szabolcs, PR és kommunikációs területért felelős munkatárs 2020. októberétől
Kommunikációs Igazgatóként dolgozik, az ő munkáját segíti Nagy-Kismarci Bence kommunikációs
munkatársként, Takács Réka sportszervezői feladatait decemberben befejezte, helyett Gombkötő
Luca vette át a sportszervezési ügyek vitelét, az irodavezető, gazdasági és pályázati adminisztrációt
Virág Tünde kollégánk.
Takács Réka és Simó Szabolcs több éves munkáját a MEFS 2020-as őszi közgyűlésén díjazta.
A központi iroda által szervezett sportszolgáltatásból befolyó bevételek jelentik a központi
adminisztráció több mint 30 m Ft-os éves költségének forrását.
A márciusi koronavírus járvány következében jelentős változások történtek a napi működésben,
melyek teljesen ellehetetlenítették közel 3 hónapra az edzések szervezését, valamint a csapataink
versenyzési lehetőségei is megszűntek, a bajnokságok befejeződtek a legtöbb esetben.
A március zárást követően azonnal átálltunk azokkal a sportágakkal, amikkel lehetett az online
edzésekre. Sikeres online sportolási kampányt indítottunk, melyben elsők között voltunk az
országban. Több mint 2 m Ft-ért, előre menekülve megújítottuk a teljes online megjelenésünket,
social media és honlap fejlesztésbe kezdtünk, előkészítettük az érintésmentes vásárlási
szolgáltatásokat, így már a beac.hu-n található webshop egyúttal online fizetési platformként is
működik, OTP Simple Pay szolgáltatás keretében.
Az ELTE polgárai, újbudai polgárok, budapesti egyetemisták számára szervezett sportszolgáltatások az
alábbiak voltak 2020-ban:
-

dolgozói edzések (online)
kollégiumi edzések (online)
testnevelés kurzusok (online)
nemzetközi hallgatók eseményei idén sajnos elmaradtak
fogyatékkal élő sportolási lehetőségeinek bővítése, parasport a SÜTHI-vel együttműködésben
elmaradtak
Alumni sportrendezvényeket nem tudtuk 2020-ban megrendezni
MEFOB bajnokságok, országos döntők szervezése, hallgatói csapatok versenyeztetése
csökkentett számban történt meg
önvédelmi kurzus, labdarúgó játékvezető képzés, vívás kurzusok korlátozottan, sajnos csak
rövid ideig az őszi félévben kerültek megrendezésre
ELTE-BEAC Kispályás Labdarúgó Bajnokság téli, nyári szezonját sikerült megrendezni, a tavaszi
teljesen elmaradt, az őszi félbeszakadt.

-

BEAC Aerobik élőben és online is folytatta edzéseit
BEAC tanfolyamok: polefitnesz, airflow, spinning, jóga, bosu a korlátozásoknak megfelelően
valósult meg.
X. Kárpát-medencei Egyetemek Kupáját éppen a márciusi lezárások előtt meg lehetett
rendezni.
Tanévkezdő Sportkampány és Sport7 megrendezésre került, alkalmazkodva az ELTE JOKT erre
vonatkozó szabályzataihoz
Pluhár István Labdarúgópályával kapcsolatosan nagy összegű karbantartógépek (traktor,
adapterek) kerületek beszerzésre, mellyel a pálya üzemeltetését, karbantartását a klub
teljesen önállóan tudja ellátni. A pályán 1 fő gondnok látja el a tevékenységeket. A
pályafoglaltság, kihasználtság a COVID terhelte évben is közel maximális volt hétköznap,
terveink szerint a hétvégi kihasználtságot 2021-ben növelni szeretnénk majd más budapesti
nagypályás csapatokkal való együttműködésekkel. Az üres időpontok értékesítésére egy
online pályafoglaló rendszert vezettünk be, mely a beacfoci.hu oldaláról elérhető, foglalást
követően online fizetési lehetőséggel, automatikus számlázással gyors és könnyen kezelhető
rendszert jelent, mely már az első hónapokban is sok foglalást generált a 2020-as év
novemberéig, amikor újból le kellett állnia a kormányzati korlátozások következtében.

A klub elnöksége 2020-ban is kiemelt figyelmet fordított szociális és jótékonysági programokra.
Ennek keretében valósult meg:
-

a szociális ösztöndíjban részesülő ELTE-s hallgatók sporttámogatása 100, ill. 50%-os
mértékben, együttműködésben az ELTE Hallgatói Önkormányzatával.
KEK jótékonysági program a hátáron túl élő magyar közösségek, kiemelten magyar általános
iskolák támogatása céljából. 2020-ban közel 1 m Ft értékben gyűjtöttünk sportszereket
Kárpátaljára, melyek eljuttatására a járványhelyzet miatt még nem jutott lehetőség.

Kiemelt kapcsolatok, együttműködések az előzőekben felsorolt programok kapcsán:
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Budapest Főváros
Budapesti Labdarúgó Szövetség
Diákhitel Zrt.
ELTE Alumni Alapítvány
ELTE Hallgatói Önkormányzat
ELTE Online
ELTE PPK
ELTE SPORT Kft.
EMMI Sportért felelős Államtitkárság
Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája
Kancellária Szolgáltatási Igazgatóság
Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség

Magyar Paralimpiai Bizottság
Országgyűlés Hivatala
Rákóczi Szövetség
SÜTHI
Újbuda Önkormányzata
Ferencvárosi Torna Club
Nemzeti Közszolgálati Egyetem

II.

Kommunikáció és jelenlét:

A klub rendezvényein, sporteredményein keresztül, saját ill. külső erőforrásokat is segítségül véve a
honi sporttal és felsőoktatási élettel foglalkozó print és online média felületeken jelen van.
Belső kommunikációban saját hírlevéllel, több mint 6000 feliratkozóval, közel 14 000 követővel
rendelkező központi Facebook oldallal, valamint számos sportági aloldallal bír. 2019-ben indult el a
klub Instagram oldal, ami egy év alatt 4000 követővel rendelkezik. Kiemelt fejlesztési terület. A
honlap 2020-as látogatottsága csökkent a programok hiánya miatt. Fontos megjegyezni, hogy a
nagyobb szakosztályok is rendelkeznek saját oldalakkal, amik követik a központi arculatot és
törekszenek az egységes kommunikációra.
2020. márciusában egy külső szolgáltató bevonásával újítottuk meg social felületeinket.
2020 nyarán teljesen megújítottuk a beac.hu-t.
Fontos kiadványaink az ELTE Kisokos, ami minden évben 10-12 000 példányban jelenik meg és az
egyetem valamennyi első éves hallgatója kézhez kapja a gólyatáborban, ill. a beiratkozás folyamán.
Számos a vírus okozta helyzettel kapcsolatos kampányt indítottunk, ebből kettőt emelhetünk ki:
Sport mindenkor jeligére online, otthoni sportolást népszerűsítő programot indítottunk, online-élő
edzés lehetőségekkel, valamint Oltási kampányunkat szerveztük, hogy minél előbb elérjük az
átoltottság olyan fokát, hogy a BEAC is újra nyithassa kapuját mindenki előtt.
III.

Stratégiai célok fejlesztésével összefüggő eredmények:

2018-ban készült el a klub stratégiája, mely 8 pontban összegezte az elérni kívánt célokat.
1. Sportinfrastuktúra fejlesztés: a klub célul tűzte ki saját multifunkcionális sportcsarnok
építését, mely a legtöbb szakosztálynak otthonául szolgálna. Ennek koncepciója elkészült,
látványtervek és költségbecslések rendelkezésre állnak. Itt további elnökségi lépésekre,
lobbira van szükség.
2020 decemberében Orbán Viktor miniszterelnök úrnak küldött támogatói levelünket
követően Schmidt Ádám miniszterelnöki tanácsadó úrral Simon Gábor igazgató folytatott
megbeszéléseket, melyek szerint az EMMI SZÁT fogja előkészíteni a kormány előterjesztést a
kért infrastruktúra fejlesztéssel kapcsolatosan.
2. Irány az olimpia címszó alatt a klub elnöksége vállalta az élsport támogatását, fejlesztését.
A kiválasztott sportágakban, melyben versenyképes tud lenni a BEAC, tehetséges sportolók
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támogatását, felkészítését segíti elő. Itt további elnökségi lépésekre van szükség. 2021.
májusi állás szerint a BEAC-nak nem lesz képviselője a 2021-es Tokiói Olimpián.
BEAC család – Sportolói létszámok növelése: jelenleg közel 5700-an sportolnak a klub által
szervezett eseményeken. Ez a jelenlegi kapacitások végét jelenti. A tovább lépés csak további
erőforrások, a létesítményhelyzet javításával válik lehetővé. Ezzel a számmal a legnagyobb
hazai klubok közé tartozunk. A Covid utáni időszak nagy feladata lesz ezt a számot
visszaépíteni.
Professzionális körülmények – szervezetfejlesztés: munkavállalók továbbképzése,
utánpótlás képzés, sportszakmai képzések, belső működés optimalizálása terén 2019-ben
előre lépett a klub. Érdemes lenne a legjobb kollégák jutalmazási rendszerét kidolgozni.
Hagyomány, érték és minőség: közösség és értékteremtés terén minőségi sportesemények,
elérhető sportszolgáltatások biztosítása a célunk, melyet évről évre tudunk fejleszteni. A fair
play, olimpiai bajnokaink múltjának megőrzése, a sport általi nevelés, egészséges életmódra
való nevelés fontosságát képviselték 2020-ban is kollégáink. Cél, hogy a klub mindig nyitott
legyen a megújulásra és az újításokra. Új sportágak előmozdítása fontos volt 2020-ban is.
A BEAC motorja: A BEAC iroda központi támogatói feladatainak működtetése és fenntartása
jelentette 2020-ban a legnagyobb kihívást. 2020-ban a klub saját sportszolgáltatási bevételei,
kiemelten a Futsal, Aerobik és Szabadidősport szakosztályokkal együttműködésben
biztosítani tudta, hogy ne kelljen a kiadásokból levágni, sikeres programokat befejezni és
kollégákat elbocsájtani. 2021-re is hasonló helyzet várható. A többi szakosztály részéről a
központi, közös költségek terhére semmilyen hozzájárulás nincs, ezt a központnak kell
továbbra is előteremtenie.
Több lábon állás: saját bevételek növelése. 2020-ban közel 105 m Ft sportszolgáltatási
bevétele volt a klubnak. Ez a Tao források után a legnagyobb forrás. Ugyanakkor a tao
pályázatok esetén több érintett szakosztály, kiemelten a Kosárlabda jelezte, hogy a
következő években az önrész előteremtése problémát fog okozni. Ezzel a BEAC
küldöttgyűlésének, elnökségének foglalkoznia kell, segítve a szakosztályt a szükséges
bevételek megteremtésében, valamint a klub jogszerű és a számviteli szabályoknak
megfelelő működését biztosítania kell, és csak olyan költségek vállalását engedélyezheti az
ügyvezető elnökség, melyek önrésze rendelkezésre áll.
Intő jel az Újbuda támogatás radikális csökkenése, mely 2020-ban a korábbinak csak 50%-át
érte el. A beszámoló írásakor már tudható, hogy 2021-ben ez a támogatás 0 Ft-ra csökkent.

8. Nyitottság és innováció: a változó sportolói igényekhez való alkalmazkodás, 21. századi
klubként kiszolgálni a Z és alfa generációk sportolási igényeit fontos feladat, melyhez a
szakosztályoknak alkalmazkodnia kell. Az elnökségnek fontos, hogy a következő években
válaszokat adjon arra, hogyan lehet a mai fiatalok számára is vonzóvá tenni a sportolást.
9. Egyéb fejlesztési irányok: A járvány okozta helyzetet kihasználva a klub kollégái több olyan
fejlesztést indítottak el, melyre korábban a sűrű program miatt nem volt lehetőség. A KEK
fejlesztését (új sportágak, informatikai fejlesztés, támogató keresés, NKE és FTC
együttműködések), a cheerleadingről szóló első magyar nyelvű szakkönyv kiadását, valamint
széleskörű sportolói felmérés statisztika készítését végezték el munkatársaink, amik a 2021es évre nézve a BEAC működésében jelentkezni fognak.
IV.

Klub pénzügyi, vagyoni helyzete:

A BEAC szakosztályok önfenntartó módon működnek. Központi saját forrás nem elérhető. A
szakosztályok tagdíj, pályázati (EMMI, sportági, önkormányzati) ill. saját egyéb bevételekből,
minimális támogatói, szponzorációs forrásokból tartják fent magukat.
A 2019-es évben az elnökség döntése értelmében a központi egyesületi tagdíjat, mely a
küldöttgyűlésen való részvétel mértékére (küldöttszám) is feljogosító befizetés díját 1000 Ft éves
összegről, 2000 Ft-ra emelte meg. Ezek 2020-ban realizálódtak először.
A klub további központi bevételei a MEFS támogatása kb. 3-4 m Ft között. 2020-ban a MEFS
támogatása 2 m Ft-ra csökkent, mert az ELTE saját költségekre átcsoportosított a közösen
beadott pályázatból, így ami korábban csak az ELTE egyesületeinek ment, ill. a szakos képzés
támogatására, azt már más egyetemi célokra került felhasználásra, mely a BEAC részéről a Covid
járvány közepén, előzetes tájékoztatás nélkül kellemetlenséget okozott.
Az adó1% felajánlások, amik 100-300 e Ft között mozognak, 2020-ban egy kreatív kampánynak
köszönhetően elérték a 400e Ft-ot. Itt érdemes megjegyezni, hogy a kosár és atlétika
szakosztályok külön gyűjtenek adófelajánlásokat az SZJA-ból. Azok nem a központi kasszába
folynak be.
A központi költségek, melyek a klub alapműködéséhez szükségesek, kb. 30 m Ft-ot tesznek ki.
Ennek támogatásához a szakosztályok az éves tagdíj bevételen kívül semmit nem tesznek hozzá.
Hosszú távon ez a működés fenntarthatatlanná fog válni, és a klubot bizonytalan helyzetbe fogja
hozni.
A COVID járvány okozta korlátozások következtében keletkezett bevétel kiesések
kompenzálására márciustól júniusig az érintett kollégák bértámogatásban, a klub pedig járulék
kedvezményben részesült. 2020. novemberétől bértámogatási igényünket beadtuk a Budapest
Főváros Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának, melynek folyósítása csak a 2021-es év
elején történt meg. A bértámogatást azóta minden hónapban pontosan megkapja a BEAC, a
támogatás összegét a Központ havi rendszerességgel szétosztja az érintett szakosztályok
munkavállalóinak arányában. A havi elszámolásokat minden hónap 12. napjáig e-papír
formájában leadjuk a hivatal felé, ennek elfogadásáról idáig visszajelzést nem kaptunk.
2020-ban nem kellett munkatársakat elbocsájtani, fontos és értékes munkatársait a BEAC meg
tudta őrizni, megbízási szerződéses, teljesítmény alapon dolgozó munkatársainkat, óraadó
edzőinket, szervezőinket segíteni is tudta a klub, hogy a Covid utáni időszakban is a lehető
legjobb szakmai színvonalon folytatódhasson az egyesület munkája.

2. Képes beszámoló a BEAC eredményeiről, eseményeiről 2020-ban:

Több mint 7500-an sportolnak a BEAC-ban- sportolói statisztika

Második alkalommal rendezte meg a BEAC ingyenes sportágválasztó eseményét, a Tavaszi Sport7-et!

Az elmúlt 30 év során első magyarországi csapatként tudtunk bajnoki címet védeni az Erdélyi
Labdarúgó Diák Kupán!

2202,5 km – ilyen volt a VI. Polythlon Infopark Ultramarathon

Az ELTE- BEAC Újbuda kosárlabda szakosztálya útjára indította a 2020-as óvodai labdaprogramot

BEAC-os sikerek az év első cheerleading versenyén

Folytatódtak a női önvédelmi edzések az ELTE hallgatónőinek

Bemutatkozik a BEAC ütős sportok szakosztálya

Ingyenes kollégiumi edzések a tavaszi szemeszterben is

Sport határok nélkül! Rekordszámú résztvevő az összmagyar kupán – ilyen volt a 2020-as KEK

Jótékonysági gyűjtés a kárpátaljai gyermekek számára

Sport mindenkor – BEAC edzések a koronavírus árnyékában

Felhúztuk a kesztyűt, és dacolva a napról-napra változó helyzettel, az online térbe költöztetve, ÉLŐ
edzésvideókkal készültünk a klub sportolói és minden érdeklődő számára.

Csere Gáspár is csatlakozott a “Sport mindenkor” online edzésprogramunkhoz és a nehéz helyzetben
is számos hasznos futótippel látott el mindenkit.

Megújult a BEAC arculata

A BEAC bemutatja: a szezon legfontosabb mérkőzése!

"Köszi, Hágából!" - Európa-szerte követik a BEAC online edzéseit

Május 29-én három új szakosztály alapult a BEAC berkein belül

Idén sem maradt el csak átalakult az 5vös5km

Visszatértünk!

Júliustól újraindultak a BEAC aerobik edzései

Válogatott előtt- Interjú Merész Trixi kosárlabdázónkkal

Új sportpályát kapott az ELTE kollégiuma

A június végén megrendezett Spartan Race kihíváson harmadik alkalommal képviseltette magát a
BEAC Spartan csapata.

Interjú Pulay Szilvivel, a BEAC Aerobik szakosztályvezetőjével

Három játékossal bővült NB1-es kosárcsapatunk

A Prokopp c. könyv II. díjban részesült a 2020-as Ezüstgerely pályázaton.

Ilyen volt az I. Pluhár torna

Vissza a természetbe- Jóga órák az ELTE Füvészkertben

Így működik a parasport az ELTE-n

Rekord létszámú nyári bajnokság

ELTE Sportkisokos 2020-ban is

Megállapodást kötött az FTC és a BEAC

ELTE- BEAC sikerek a Tisza Triatlon Sprint MEFOB-on

Csere Gáspár Magyar Bajnok

Szeptembertől folytatódtak az ingyenes ELTE dolgozói edzések

ELTE-s, BEAC-os kitüntetettek a MEFS tisztújító közgyűlésén

Megújult a BEAC honlapja

Akár az ELTE rektorával is összemérhették erejüket az ELTE Sport7 résztvevői

Siklósi Gergely lett az ELTE Sport Arca

Elképesztő BEAC-os sikerek az UltraBalatonon

BEAC sikerek a 10000 méteres Magyar Bajnokságon

Éremeső az ELTE- BEAC Polythlon csapatánál

Ősszel is elindultak az online kollégiumi edzések

Siklósi Gergely adta át az idei ELTE sportösztöndíjakat

Az elmúlt 22 év legjobb idejével lett maratoni Magyar Bajnok Csere Gáspár

Rozgonyi Áron 3. helyen végzett az Országos Ökölvívó Magyar Bajnokságon

Női NB1-es csapatunk a bajnokság második fordulójában megszerezte első győzelmét

ELTE-s győzelem született a Tájfutó MEFOB összetett versenyében

A nyolcaddöntőig jutott a VB-n a Magyar Egyetemi Sakk Válogatott

15 napos túrát tettek Nepálban a BEAC Természetjáró szakosztályának tagjai

Interjú Székely Mózessel, az ELTE Polythlon DSK szakosztályvezetőjével

Interjú Erdős Gáborral, a BEAC falmászó szakosztályának vezetőjével

Serdülő 'A' kosárlabda csapatunk a Debreceni Egyetem Sporttudományi Koordinációs Intézetének
Sportdiagnosztikai, Életmód és Terápiás Centrumában egy komplex, hét különböző elemből álló
felmérésen vett részt.

Interjú Simon Gáborral, a BEAC igazgatójával

Interjú Várhelyi Zoltánnal, a BEAC Vízilabda Szakosztályának vezetőjével

23. helyen végzett a BEAC-os csapat a Spartan Race Hungary sprint távon

