
MELLÉKLET 

 

a Budapesti Egyetemi Atlétikai Club Sportegyesület 

 
mint kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolójához és 

közhasznúsági mellékeltéhez 

 
 

1. Szervezet azonosító adatai 

 

1.1 Név: Budapesti Egyetemi Atlétikai Club Sportegyesület  

 

1.2 Székhely: 1117 Budapest, Bogdánfy Ödön utca 10. 

  

1.3 Bejegyző határozat száma: 01.Pk.62891/1990  

 

1.4 Nyilvántartási szám: 2701/1990  

 

1.5 Szervezet adószáma: 19805528-1-43 

 

1.6 Képviselő neve: Dr. Hamar Imre 

 

2.Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

 

A Budapesti Egyetemi Atlétikai Club (BEAC) célja széleskörű, rendszeres sportolási lehetőség 

biztosítása és a versenysport, a tehetséggondozás, az utánpótlás nevelés, diáksport és a szabadidősport 

támogatása, különösen az Eötvös Loránd Tudományegyetem polgárai, hallgatói, volt hallgatói, 

alkalmazottai és ezek családtagjai, a XI. kerület Újbuda lakosai számára (célcsoport). A 2020-as évben  

a Sportegyesület közhasznú szolgáltatásait azonos feltételek mellett bárki igénybe vehette, aki azok 

iránt érdeklődött.  

 

A tárgyévben a Sportegyesület az alábbi közhasznú tevékenységeket végzete:  

- gyermek és ifjúsági sport (ezen belül: kerületi sport és szabadidősport támogatása, 

sportversenyek rendezése, családi- és sportnapok, egyetemi sportoktatás, hallgatói sport 

fejlesztése, diáksportkörök, amatőr-és versenycsapatok működtetése, versenyeztetése) 

- hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportjának támogatása 

(időskorúak sportéletének szervezése);  

- az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése;  

- nemzetiségi közösséghez kötődő kulturális javak megőrzése, a magyarországi nemzeti és 

etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység.”  

 

Az egyes tevékenységek részletezése a 3. pontban található.  

 

3.Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

 

3.1. Közhasznú tevékenység megnevezése: gyermek és ifjúsági sport  

 

3.2. Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:  

2004. évi I. tv. a sportról 49. § c)-e), 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 

13. § (1) 15., 23. § (5) 17., A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. 11. § (2), 54. §, 84. §  

 

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:  

Eötvös Loránd Tudományegyetem hallgatói és Újbuda, XI. kerület diákjai, fiataljai 



3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 3000 fő  

 

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:  

 

Újbudán  

 Kerületi sport és szabadidősport támogatása, sportversenyek rendezése, családi- és sportnapok 

szervezése Újbudán. 

 Kosárlabda, sakk, atlétika szakosztályaink utánpótlás munkája, rendszeres sportolási 

lehetőséghez juttatja Újbuda általános iskolás diákjait (2020. január-december, folyamatos). 

 XI. kerületi általános iskolákkal közösen együttműködés diáksportkörök működtetésében, 

versenyek, kerületi toborzók szervezése.  

 A sport, kimondottan a BEAC-ban űzhető sportágak népszerűsítése több kerületi és országos, 

vidéki rendezvényen is. 

 5vös 5km futóverseny rendezése élő és online formában (2020. szeptember és május) 

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen  

 Egyetemi sportoktatás, hallgatói sport fejlesztése, szervezése, az ELTE általános testnevelés 

képzésében való becsatlakozással a BEAC évente kb. 3500 fő egyetemi hallgató általános 

testnevelését oldja meg (2020. január-december, folyamatos). 

 Részvétel az ELTE kari nyílt napokon, érdeklődők tájékoztatása az egyetemi sportolási 

lehetőségekről már a felvételi előtt. 

 ELTE-BEAC Futsal Bajnokság megrendezése - egész éven át tartó kispályás labdarúgó 

bajnokságok több mint 150 csapat részvételével. 

 Gólyáknak szervezett Sportkampány Orientációs Napok keretében (2020. augusztus-

szeptember) 

 Dolgozói Sporthét sportnépszerűsítő rendezvény (2020. október) 

 

Versenysport  

 Amatőr-és versenycsapatok működtetése, versenyeztetése folyamatosan szinte az összes 

BEAC szakosztályban, kerületi, budapesti, egyetemek közötti szinten. 

 Az egyesület több szakosztályában indított csapatokat és sportolókat a nemzeti bajnokságok I. 

illetve II. osztályában, (pl.: férfi futsal NB II., női futsal NB II; női kosárlabda NB I.), illetve 
Budapest Bajnokságban (pl.: férfi futball Budapest III-IV. osztály, férfi kézilabda) 

 



______  

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása 

feltételeinek megteremtése,  

 

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:  

2004. évi I. tv. a sportról 49. § c)-e), 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 

13. § (1) 15., 23. § (5) 17., a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. 11. § (2), 54. §, 84. §  

 

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:  

Eötvös Loránd Tudományegyetem hallgatói és Újbuda, XI. kerület diákjai, fiataljai  

 

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 3500 fő 

  

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:  

 

Az egészséges életmódra nevelés (egészségmegőrzés, betegségmegelőzés) többek között az egyesület 

edzései keretében valósultak meg, melyet a különböző sportágakban heti rendszerességgel lehetett 

igénybe venni. Edzőink, sportszervezőink sportnépszerűsítő rendezvények, sportnapok alkalmával 

személyesen, sportolóink példáján keresztül hirdették az egészséges életmód fontosságát, 

együttműködve az ELTE Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézetének dietetikus, 

sportpszichológus, biológus, rekreáció és egészségfejlesztő, sportszervező szakembereivel kari, 

kollégiumi sporteseményeken az egészséges életmódot bemutató előadásokat, tanácsadásokat 

szerveztünk.  

_______  

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: nemzetiségi közösséghez kötődő kulturális javak 

megőrzése, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli 

magyarsággal kapcsolatos tevékenység  

 

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: a nemzetiségek jogairól szóló 

2011. évi CLXXIX. törvény 116. § (2)  

 

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Kárpát-medencei magyar felsőoktatási intézmények 

hallgatói  

 

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 1400 fő  

 

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:  

 

2010 óta minden év márciusában megrendezésre kerül a Kárpát-medencei Egyetemek Kupája 

elnevezésű rendezvényünk, amely a Kárpát-medence magyar egyetemi hallgatói számára szervezett 

sportesemény, melynek keretén belül aktív kapcsolatot tudnak kiépíteni anyaországi és határon túli 

fiatalok a sport segítségével. A saját szervezésű nagypályás labdarúgás, futsal, kosárlabda és röplabda 

kupa mellett az egyesület részt vesz a társegyetemek által szervezett révkomáromi, sepsiszentgyörgyi, 

csíkszeredai és székelyudvarhelyi eseményeken is az egyetem hallgatói csapataival. A rendezvény 

minden évben határon túli magyarlakta települések iskolái számára jótékonysági gyűjtést szervez, 

melyet 2020-ban a kárpátaljai Mezőgecsei Általános iskola és Tiszasalamoni Általános Iskola részére  

juttatunk el.  

 

 

Budapest, 2021. május 11.  

 

dr. Hamar Imre  

elnök 


