
Elnökségi beszámoló 2019 

 

A BEAC elnökségének 2019-es 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, Takács Réka 

sportszervező, irodavezető, gazdasági és pályázati adminisztrációt vezető Molnár Ágnes, 2019 

augusztusától Virág Tünde voltak.  

A központi iroda által szervezett sportszolgáltatásból befolyó bevételek jelentik a központi 

adminisztráció több mint 30 m Ft-os éves költségének forrását.  

Az ELTE polgárai, újbudai polgárok, budapesti egyetemisták számára szervezett sportszolgáltatások az 

alábbiak voltak 2019-ben:  

- dolgozói edzések 

- kollégiumi edzések 

- testnevelés kurzusok 

- nemzetközi hallgatók eseményei 

- fogyatékkal élő sportolási lehetőségeinek bővítése, parasport a SÜTHI-vel együttműködésben 

- Alumni sportrendezvények 

- MEFOB bajnokságok, országos döntők szervezése, hallgatói csapatok versenyeztetése 

- önvédelmi kurzus, labdarúgó játékvezető képzés, vívás kurzusok 

- ELTE-BEAC Kispályás Labdarúgó Bajnokság 

- BEAC Aerobik 

- BEAC tanfolyamok: polefitnesz, airflow, spinning, jóga, bosu 

- X. Kárpát-medencei Egyetemek Kupája 

- Sport trendek a Kárpát-medencében konferencia 

- University Sports Festival 

- Tanévkezdő Sportkampány és Sport7 

Új sportágaink, melyek egyre több sportolót foglalkozatnak: darts, táncsportok, aerobik, jóga, 

polefitnesz, aerial flow. 

A 2019-es év kiemelt infrastruktúra fejlesztő projektjei:  

- a BEAC Kosárlabda Szakosztályának sportfejlesztési programján keresztül a BEAC, valamint a 

BEAC 1898 Nonprofit Kft. beruházásában, az ELTE-vel, ill. azok gyakorló gimnáziumaival 

megvalósult az Apáczai és Radnóti tornatermek felújításának 2. üteme is. Az elmúlt két évben 

így 5 tornaterem újulhatott meg.  

- ELTE-BEAC Pluhár István Labdarúgópálya az MLSZ Budapesti Pályaépítési Programjának és az 

ELTE támogatásának köszönhetően valósult meg, és a Labdarúgó Szakosztály 10 éves 

otthontalanságának vetetett vége, új hazai pályára találva. A klub korábbi elképzelése szerint 



a BEAC FORTIS Kft.-ben történt volna az üzemeltetés, hogy a BEAC Labdarúgó szakosztálya 

így felhasználhassa a látványsport támogatást a pályabérlésére, és utánpótlás építésbe 

tudjon kezdeni. Ez végül az ELTE törzstőke emelését követően nem tudott megvalósulni, így 

jelentős bevételektől esett el a klub.  A 2019-2020-as év az elhúzódó pályaépítés, világítás 

bekötési, valamint a 2020 márciusától tartó járványhelyzet miatt nagyon küzdelmesre 

sikerült. A pálya fenntartója, ún. alüzemeltetője a BEAC. A pálya mellé tervezett öltöző 

felépítése egyelőre bizonytalan, legkorábban 2021 év végén kerülhet erre sor. Addig mobil 

öltözőt, konténert bérel a klub, ami nem várt többlet kiadás. Az imént felsoroltak miatt a 

2019-es évben egyelőre a fenntartás költségei meghaladták a bevételeket.   

A klub elnöksége 2019-ben 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.  

- A BEAC rendezőként és kezdeményezőként, együttműködve az ELTE SÜTHI-vel és az MPB-vel 

vezető szerepet játszott a történelminek is nevezhető I. Csörgőlabda Egyetemi – Főiskolai 

Országos Bajnokság megszervezésében.  

- BEAC Sportpályázat – Az egyetemi közösségért! c. pályázatunk keretében kb. 1,5 m Ft 

értékben szerveztünk közel 20 sportnapot, amivel lehetővé tettük az ELTE dolgozóinak, hogy 

közösen sportoljanak a kollégáikkal. 

- KEK jótékonysági program a hátáron túl élő magyar közösségek, kiemelten magyar általános 

iskolák támogatása céljából. 2019-ben közel 2 m Ft értékben jutattunk sportszereket 

Kárpátaljára.  

 

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 

 

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 2019-es látogatottsága kiemelkedő volt, ősszel vonza a legnagyobb figyelmet. Fontos 

megjegyezni, hogy a nagyobb szakosztályok is rendelkeznek saját oldalakkal, amik követik a központi 

arculatot és törekszenek az egységes kommunikációra.  

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.  

 

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.  

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 

támogatását, felkészítését segíti elő. Itt további elnökségi lépésekre van szükség.  

3. 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. 

4. 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.  

5. 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 2019-ben is kollégáink. Cél, hogy a klub mindig nyitott 

legyen a megújulásra és az újításokra. Új sportágak előmozdítása fontos volt 2019-ben is.  

6. A BEAC motorja: A BEAC iroda központi támogatói feladatainak működtetése és fenntartása 

jelentette 2019-ben a legnagyobb kihívást. 2019 nyarán , 2011-től rengeteg áldozatot vállaló 



Kosárlabda szakosztály anyagi helyzetére hivatkozva semmilyen közös költséget nem tud a 

továbbiakban finanszírozni. Ez azt jeletni, hogy a klub fenntartásához szükséges 30 m Ft 

körüli éves összeget a klub elnökségének kell előteremtenie. 2019-ben 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. 2020-ban ennek a fenntartása, csak ezen 

források terhére nem elegendő. Az elnökségnek ezzel kiemelten foglalkoznia kell, és 

megoldásokat kell találnia.  

7. Több lábon állás: saját bevételek növelése. 2019-ben közel 95 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.  

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. 

 

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.  

A klub további központi bevételei a MEFS támogatása kb. 3-4 m Ft között, az adó1% felajánlások, 

amik 100-300 e Ft között mozognak. 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 2019-es évben a klub együttműködésben az ELTE-vel, beleegyezett az infrastruktúra 

fejlesztések céljából, hogy az ELTE 100%-os tulajdonában álló ELTE SPORT Kft. irányító többséget 

szerezzen a BEAC FORTIS Kft-ben. A törzstőke emelés megosztotta az elnökséget. A jövőre nézve 

a cél az, hogy a megvalósuló fejlesztés a lehető legtöbb kapacitásbővítést, és a legnagyobb 

minőségi javulást jelentse a Bogdánfy úti sportcsarnok felújítása során, valamint az átadást 

követően a BEAC szakosztályai, kiemelten a kosárlabda szakosztály rendelkezhessen az oktatási 

időn felüli valamennyi szabad kapacitással, és azokat kedvezményes, önköltségek meg nem 

haladó áron használhassa. A helyzet sok feszültséggel járhat, és a klubon belül is 

érdekütközésekhez vezethet. Nem biztosított, hogy minden szakosztály, akik ma a sportcsarnokot 



használják ugyanannyi pályaidőhöz fognak jutni. Ennek a kérdésnek a megoldása az Elnökséget 

terheli. Fontos, hogy minden jelenlegi szakosztály a továbbiakban is fenn tudjon maradni, és a 

fejlesztés nehogy sportágak megszűnéséhez, ellehetetlenüléséhez vezessen.  

  

MÁSODIK RÉSZ AZ ELNÖKSÉG KÉPES BESZÁMOLÓJA:  

 

Szomorúan indult az új év - tragikusan fiatalon elvesztettük Buza Danit, kosárlabda 

csapatunk oszlopos tagját 

https://www.beac.hu/hirek/kosarlabda-hirek/buza-dani-emlekere/
https://www.beac.hu/hirek/kosarlabda-hirek/buza-dani-emlekere/
https://www.beac.hu/wp-content/uploads/2019/12/1Dani-kep1-v2.jpg


 

Hosszan tartó, hosszú betegség után elhunyt Daróczi Gábor "Dara", a BEAC korábbi 

labdarúgója, szakosztályvezetője 

 

A Vasas legyőzésével az NB1 9. helyén végzett a BEAC női kosárlabda csapata a 

2018/19-es idényben! 

https://www.beac.hu/hirek/labdarugas/elhunyt-daroczi-gabor/
https://www.beac.hu/hirek/labdarugas/elhunyt-daroczi-gabor/
https://www.beac.hu/kosarlabda/
https://www.beac.hu/kosarlabda/
https://www.beac.hu/wp-content/uploads/2019/12/0.jpg
https://www.beac.hu/wp-content/uploads/2019/12/1kosar-1.jpg


 

Négy csapat, egy közös ügy: négyszáznál is több csomag 

 

Vízilabda csapatunk a Budapest Bajnokságban és a MEFOB-on is évről-évre helyt áll 

https://www.beac.hu/kosarlabda/2018/12/22/negy-csapat-egy-kozos-ugy-negyszaznal-is-tobb-csomag/
https://www.beac.hu/hirek/vizilabda/csatlakozz-a-beac-vizilabda-csapatahoz/
https://www.beac.hu/wp-content/uploads/2019/12/5kosarlabda2.jpg
https://www.beac.hu/wp-content/uploads/2019/12/6-vizi.jpg


 

Fenyő Miklós és Király Viktor mögött táncoltak cheerleadereink 

 

Több mint 60 sportágban szervezünk választható testnevelés kurzusokat 

https://www.beac.hu/hirek/cheerleading/fenyo-miklos-es-kiraly-viktor-mogott-tancoltak-cheerleadereink/
https://www.beac.hu/hirek/elte/sportolj-kreditert-2019-ben-is/
https://www.beac.hu/wp-content/uploads/2019/12/7-fenyomiki.jpg
https://www.beac.hu/wp-content/uploads/2019/12/9-kredites.jpg


 

5 ország, 70 csapat, közel 1000 sportoló - ilyen volt a X. Kárpát-medencei Egyetemek 

Kupája 

 

„A cél az életminőségünk javítása” – konferenciával ünnepelte jubileumát a KEK 

http://kek.elte.hu/2019/03/02/dramai-vegjatek-a-x-karpat-medencei-egyetemek-kupajan/
http://kek.elte.hu/2019/03/02/dramai-vegjatek-a-x-karpat-medencei-egyetemek-kupajan/
http://kek.elte.hu/2019/02/28/a-cel-az-eletminosegunk-javitasa-konferenciaval-unnepelte-jubileumat-a-kek/
https://www.beac.hu/wp-content/uploads/2019/12/11-kek.jpg
https://www.beac.hu/wp-content/uploads/2019/12/12-kek2.jpg


 

Az ELTE-BEAC a Budapesti Egyetemi Futsal Bajnokság győztese 

 

Hosszú idő után ismét a kosárlabda Magyar Kupa legjobb nyolc csapata között szerepelt 

a BEAC! 

https://www.beac.hu/hirek/futsal/az-elte-beac-a-budapesti-egyetemi-futsal-bajnoksag-gyoztese/
https://www.beac.hu/kosarlabda/2019/02/28/egy-felidon-at-tartott-a-csoda/
https://www.beac.hu/kosarlabda/2019/02/28/egy-felidon-at-tartott-a-csoda/
https://www.beac.hu/wp-content/uploads/2019/12/13-befb.jpg
https://www.beac.hu/wp-content/uploads/2019/12/14kosar-magyar-kupa.jpg


 

100 cheerleader a Nemzeti Színház színpadán 

 

 

 

BEAC Sportpályázat – Az egyetemi közösségért! 

https://www.eltecheer.hu/hirek/100-cheerleader-a-nemzeti-szinhaz-szinpadan
https://www.beac.hu/hirek/ajanlo/beac-sportpalyazat-az-egyetemi-kozossegert/
https://www.beac.hu/wp-content/uploads/2019/12/15-cheer.jpg
https://www.beac.hu/wp-content/uploads/2019/12/20-2019_sportnap_89-1.jpg


 

Új lendülettel indult el a BEAC Instagram oldala 

https://www.instagram.com/beac1898/
https://www.beac.hu/wp-content/uploads/2019/12/insta-matrica-mix-ver2.jpg


 

Sport határok nélkül! Kitűztük a nagyszőlősi vármegye házára a KEK zászlaját 

 

Beda Szabolcs futónk nyerte a Balaton Szupermaratont 

https://www.beac.hu/hirek/elte/sport-hatarok-nelkul-kituztek-a-nagyszolosi-varmegye-hazara-a-kek-zaszlajat/
http://www.nemzetisport.hu/egyeb_egyeni/tomegsport-beda-szabolcs-es-cseke-lilla-nyerte-a-balaton-szupermaratont-2690937
https://www.beac.hu/wp-content/uploads/2019/12/21-kek.jpg
https://www.beac.hu/wp-content/uploads/2019/12/22-beda.jpg


 

Csere Gáspár 4. a Jeruzsálem Maratonon 

https://www.facebook.com/gasparrunning/photos/a.992830004074589/2438177219539853/?type=3&theater
https://www.beac.hu/wp-content/uploads/2019/12/23-csere.jpg


 

BEAC-os ezüst a Parafekvenyomó OB-n! 

 

 

 

 

Jóga mennydörgéssel és virágillattal 

https://www.beac.hu/hirek/eronlet-es-fitnesz/beac-os-ezust-a-parafekvenyomo-ob-n/
https://www.beac.hu/hirek/joga/joga-mennydorgessel-es-viragillattal/
https://www.beac.hu/wp-content/uploads/2019/12/24-tomo.jpg
https://www.beac.hu/wp-content/uploads/2019/12/28-joga.jpg


 

Az ELTE és a BEAC együttműködésének köszönhetően megújultak az ELTE Apáczai, 

Radnóti és Trefort Gyakorlógimnáziumainak tornatermei 

 

Jánosi Lilla bronzérmes az Országos Bajnokságon, Heffner Hédi győzött a 

Szuperligában! 

https://www.beac.hu/hirek/atletika/janosi-lilla-bronzermes-az-orszagos-bajnoksagon-heffner-hedi-gyozott-a-szuperligaban/
https://www.beac.hu/hirek/atletika/janosi-lilla-bronzermes-az-orszagos-bajnoksagon-heffner-hedi-gyozott-a-szuperligaban/
https://www.beac.hu/wp-content/uploads/2019/12/29.jpg
https://www.beac.hu/wp-content/uploads/2019/12/30atlatika.jpg


 

ELTE-s érmek a Vívó MEFOB-on! 

 

BEAC-os éremeső a II. ELTE Spring Open és a VI. Cheer MEFOB versenyeken 

https://www.beac.hu/hirek/vivas/elte-s-ermek-a-vivo-mefob-on/
https://www.beac.hu/hirek/cheerleading/beac-os-eremeso-a-ii-elte-spring-open-es-a-vi-cheer-mefob/
https://www.beac.hu/wp-content/uploads/2019/12/31ELTE-csapat.jpg
https://www.beac.hu/wp-content/uploads/2019/12/32-190414cheer_eso_111-1920x1280.jpg


 

ELTE-s aranyérmek a Tájfutó MEFOB-on! 

 

Út Tokióba – az ELTE is támogatja Csere Gáspár olimpiai felkészülését 

 

https://www.beac.hu/hirek/tajfutas/elte-s-aranyermek-a-tajfuto-mefob-on/
https://www.beac.hu/hirek/atletika/ut-tokioba-az-elte-is-tamogatja-csere-gaspar-olimpiai-felkeszuleset/
https://www.beac.hu/wp-content/uploads/2019/12/33-56781086_2147980128571117_8148525023280234496_n.jpg
https://www.beac.hu/wp-content/uploads/2019/12/34-CP1_4087-1.jpg


 

Nagy siker a IV. ELTE Táncok Gálaműsoron 

 

Gyönyörűen csillogó serdülő ezüstérem 

 

https://www.facebook.com/pg/eltetancok/photos/?tab=album&album_id=459104908194510&__tn__=-UCH-R
https://www.beac.hu/kosarlabda/2019/05/26/gyonyoruen-csillogo-serdulo-ezusterem/
https://www.beac.hu/wp-content/uploads/2019/12/36tancgala.jpg
https://www.beac.hu/wp-content/uploads/2019/12/38-60463602_10157256888977065_4955798368686178304_n.jpg


BEAC sikerek az Ultrabalatonon! 

 

 

 

A Füvészkert dolgozói is sportolhatnak a BEAC szervezésében 

 

ELTE-BEAC sikerek a Futsal MEFOB-on 

https://www.facebook.com/elte.beac/photos/pcb.10157254460777065/10157256888972065/?type=3&theater
http://elteonline.hu/sport/2019/05/28/a-fuveszkert-dolgozoi-is-sportolhatnak-a-beac-szervezeseben/
https://www.beacfoci.hu/hirek/fovarosi-gyozelmek-a-magyar-egyetemi-es-foiskolai-bajnoksagon
https://www.beac.hu/wp-content/uploads/2019/12/42.jpg
https://www.beac.hu/wp-content/uploads/2019/12/43-CP1_7405.jpg


 

A BEAC focicsapata is részt vett az Egri Erbstein tornán 

 

A brit nagykövetség is támogatta az Egri-Erbstein-tornát, amin a BEAC is részt vett 

https://www.facebook.com/pg/elte.beac/photos/?tab=album&album_id=10157347558857065
http://www.nemzetisport.hu/minden_mas_foci/egri-erbstein-torna-nemzetkozi-tornasorozatot-indit-a-bak-2706137
https://www.beac.hu/wp-content/uploads/2019/12/44.jpg
https://www.beac.hu/wp-content/uploads/2019/12/45-beac900_960px.jpg


 

Ilyen volt az ELTE Oriental Hastánccsoportunk 6. önálló estje, a Keleti Mese 

 

Négy BEAC-os érem a III. Restart Rúdsport és Légtorna versenyen 

 

https://www.facebook.com/pg/elteoriental/photos/?tab=album&album_id=2344542332250824
https://www.beac.hu/hirek/polefitness/negy-beac-os-erem-a-iii-restart-rudsport-es-legtorna-versenyen/
https://www.beac.hu/wp-content/uploads/2019/12/46.jpg
https://www.beac.hu/wp-content/uploads/2019/12/49-2k19_Restart-723.jpg


 

Megjelent a 2019-es ELTE Sportkisokos 

 

 

 

14. alkalommal került megrendezésre a Kampusz Tájfutó Verseny 

https://www.beac.hu/hirek/elte/megjelent-a-2019-es-elte-sportkisokos/
https://www.beac.hu/wp-content/uploads/2019/12/52.jpg
https://www.beac.hu/wp-content/uploads/2019/12/57.jpg


 

https://www.beac.hu/wp-content/uploads/2019/12/58.jpg


Csere Gáspár megvédte bajnoki címét a félmaratonon 

 

Eötvös Loránd nyomában - kerékpáros expedíciót szervezett a BEAC Polythlon ETK 

 

Óriási magyar és BEAC-os siker a Spartathlonon! 

https://www.facebook.com/gasparrunning/photos/a.992830004074589/2760540940636811/?type=3&theater
https://www.szekesfehervar.hu/szekesfehervarrol-indult-a
https://www.beac.hu/hirek/oriasi-magyar-es-beac-os-siker-a-spartathlonon/
https://www.beac.hu/wp-content/uploads/2019/12/59-eotvos_emlektura-19.jpg
https://www.beac.hu/wp-content/uploads/2019/12/60.jpg


 

BL-sztárokkal avatott pályát az ELTE és a BEAC 

 

140 program Budán és Pesten – ilyen volt az ELTE Sport7 

https://www.beac.hu/hirek/labdarugas/bl-sztarokkal-avatott-palyat-az-elte-es-a-beac/
https://www.beac.hu/hirek/elte/elte-sport7-2019/
https://www.beac.hu/wp-content/uploads/2019/12/61.jpg
https://www.beac.hu/wp-content/uploads/2019/12/63.jpg


 

Megújult a BEAC póló és pulóver - kapható a webshopunkban 

 

Debütált a BEAC Spartan csapata 

https://www.beac.hu/webshop/
https://www.beac.hu/hirek/kazincbarcika-spartan-sprint-beast-avagy-a-beac-spartan-csapat-debutalasa/
https://www.beac.hu/wp-content/uploads/2019/12/65.jpg
https://www.beac.hu/wp-content/uploads/2019/12/68.jpg


 

ELTE sikerek az Év Egyetemi Sportolója Gálán 

 

 

ELTE-s éremeső az Úszó MEFOB-on 

https://www.elte.hu/content/atadtak-az-ev-egyetemi-sportoloja-dijakat.t.20005
https://www.beac.hu/hirek/uszas/elte-s-eremeso-az-uszo-mefob-on/
https://www.beac.hu/wp-content/uploads/2019/12/70.jpg
https://www.beac.hu/wp-content/uploads/2019/12/72.jpg


 

65 ország színeiben sportoltak a 4. University Sports Festival Budapesten 

 

https://www.beac.hu/hirek/elte/usf-budapest-2019/
https://www.beac.hu/wp-content/uploads/2019/12/73.jpg

