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AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

Magyarország első téli olimpiai bajnoka, Burján Csaba, az ELTE TTK hallgatója - fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

A négyszeres egyetemi bajnok ELTE-s női röplabda csapat

Az Európa-bajnok Női Cheerleader Válogatott, köztük számos ELTE-BEAC sportolóval
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KÖSZÖNTŐK

Kedves Egyetemi Hallgatók, Kedves Sporttársak!

A mindenkori hallgatói lét egyik meghatározó kihívása egy olyan 
életmód kialakítása, amely tulajdonosa javára válik és támogatja 
őt céljai elérésében. Ebben a kérdésben nem érdemes kompro-
misszumot kötni, hiszen életmódunk határozza meg minden-
napjainkat, befolyásolja egész életünk minőségét.

Az egyetem vezetőjeként fontos célomnak tartom, hogy intéz-
ményünk - mint a hallgatói élet meghatározó színtere - minél 
szélesebb körű szolgáltatásokkal támogassa a fiatalokat jövőjük 
sikeres megalapozásában. A sport kiemelkedő jelentőséggel bír 
e téren, hisz hozzájárul a fizikai és a lelki egészség megterem-
téséhez, fejleszti a jellemet, kitartásra, szorgalomra és alázatra 
nevel. Nemcsak a kikapcsolódást biztosítja, de észrevétlen segíti 
önmagunk megismerését, képességeink és határaink feltérké-
pezését. Az általa megszerzett tudás az élet bármely területén 
jól kamatoztatható, a közösségben átélt sportélmény pedig új 
kapcsolatok építésére, a meglévő kapcsolatok erősítésére ad le-
hetőséget. Érdemes tehát a mozgást mielőbb mindennapjaink 
részévé tenni, amelyhez jelen kiadvány minden segítséget meg-
ad. Eredményes keresést és minél több sportélményt kívánok! 

Kedves Hallgatóink, kedves Egyesületi Tagok!

Eötvös Loránd azzal a szándékkal hozta létre 1898-ban az egye-
tem sportklubját, a Budapesti Egyetemi Atlétikai Clubot, hogy a 
fiatalokat kitartásra nevelje, akaraterejüket és küzdőszellemüket 
fejlessze. A BEAC számára ma is ez a legfontosabb: a klub arra 
törekszik, hogy az alapító által megfogalmazott értékeket átad-
ja, és biztosítsa azt, hogy a sportolni vágyó hallgatók tehetsége, 
szorgalma kibontakozhasson, ehhez pedig megfelelő helyszínt 
és lehetőségeket adjon. Az Egyesület fennállásának 120 évében 
számos elismert élsportolót, olimpiai bajnokot nevelt ki tagjai 
közül. Napjainkban a folyamatosan növekvő elvárások biztosítá-
sához elengedhetetlen a 21. századnak megfelelő infrastruktú-
ra kialakítása, működtetése és folyamatos fejlesztése. Örömmel 
gondolhatunk vissza a tavalyi évben elért egyetemi sportsikerek-
re: reméljük, hogy a következő években megvalósuló beruházá-
sok hozzájárulhatnak további kiváló sporteredményekhez és egy 
színesebb, vibrálóbb egyetemi élet kibontakozásához. Az ELTE és 
a BEAC a sportinfrastruktúra és a hallgatói szolgáltatások terén 
az eddiginél is szorosabb intézményi együttműködésre törek-

szik, valamint arra, hogy az egyetem szolgáltató funkciója – közte a számos sportolási lehetőséggel – ha-
sonló húzóerőt jelentsen a hallgatók és dolgozók számára, mint a tudományos élet. A jövőben a klubbal 
együttműködve azért fogunk dolgozni, hogy a hallgatók az egyetemi évek alatt a sportolói közösség-
ben megélt élményekkel is gazdagodhassanak az alapító, Eötvös Loránd által kiemelt értékek jegyében. 
Építsük közösen az egyetemi sportéletet!

PROF. DR. BORHY LÁSZLÓ

DR. SCHEUER GYULA

AZ ELTE REKTORA

AZ ELTE KANCELLÁRJA
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KÖSZÖNTŐK

Kedves Hallgatótársam!

Engedd meg, hogy gratuláljak a sikeres felvételihez, és elsők 
között köszöntselek az ELTE sokszínű és izgalmas hallgatói éle-
tében, amelyben az elme pallérozása mellett kiemelt helyet kap 
az egyetemi sportélet is. Az egyetemi évek során rengeteg lehe-
tőség kínálkozik a sportolni vágyó fiataloknak, amiket érdemes 
kihasználni, hiszen egy olyan közösség és élmény részese lehetsz, 
ami egész életedben elkísér.  Ha eddig aktív sportéletet éltél, itt 
az ideje, hogy azt ELTE-s színekben folytasd. Ha kezdő vagy, akkor 
most van rá a legmegfelelőbb pillanat, hogy belevesd magad, és 
megtaláld az igényeidhez leginkább igazodó sportágat. Az im-
már 120 éves múltra visszatekintő BEAC minden egyetemi polgár 
számára nyitva áll, a lehetőséggel csak élni kell. A hagyományok 
és a klasszikus sportok mellett fontos, hogy lépést tartsunk a kor-
ral, így az országban szinte elsőként nálunk alakult cheerleader 
szakosztály, amely számos sportolót szerepeltetett a július elején 
Európa-bajnoki címet szerző Magyar Válogatottban. De nem sza-
bad megfeledkeznünk az egyre népszerűbb sportágakról sem, 

mint a polefitness, a modern jazztánc, az aerobik vagy az erőnléti edzések.  Ezek által új és izgalmas 
fejezeteket nyitunk az egyetemi sport történetében. A Hallgatói Önkormányzat képviselőivel és a BEAC 
munkatársaival folyamatosan azon dolgozunk, hogy olyan közösséget teremtsünk, amelyhez érdemes 
tartozni. Fordulj hozzánk bizalommal, mi már nagyon várjuk, hogy a csapat tagja legyél! 

Kedves ELTE polgárok!

Az ELTE sportklubjaként működő BEAC, hazánk egyik legna-
gyobb sportegyesületeként 120 éve áll nyitva minden sportol-
ni vágyó előtt. Évről évre több mint ötezren sportolnak velünk. 
Hitvallásunk, hogy a 19. századi magyar sport örökségét, az an-
golszász sporthagyományok értékeit megőrizzük, és minősé-
gi sportolási lehetőséget, egy igazi egyetemi sportközösséget 
teremtsünk számotokra. A BEAC élen jár az új sportágak meg-
honosításában is, így a legdivatosabb sportokat is űzhetitek 
nálunk, legyen szó a legújabb fitnesz, küzdősport irányzatokról, 
táncsportokról, akár a cheerleadingről. Évközben számos prog-
ramunkon kikapcsolódhattok, de már a szeptember 10-14. kö-
zötti ELTE Sport7-en is első kézből ismerkedhettek meg minden 
sportolási lehetőséggel, majd szeptember 20-án az Egyetemi 
Sport Nemzetközi Napján egész napos sportprogramok közül 
választhattok. Szintektől, céloktól függően a BEAC-ban megta-
láljátok, ami leginkább hozzátok illik. Együtt sportolhattok lelkes 
amatőrökkel, de akár olimpikonokkal is. Közel 40 féle szabadidő-
sportból választhattok, nevezhettek házi bajnokságokra, kurzus-

ként vehettek fel sportágakat, és akár a versenysport világa is nyitva áll előttetek. Szakképzett edzőink 
az ELTE korábbi diákjaiként mindent megtesznek, hogy felejthetetlen élményekkel gazdagodjatok egy 
igazi egyetemi légkörben. Az aktív sportolás mellett, számítunk rátok szurkolóként is NB1-es kosárlabda 
csapatunk meccsein, de akár a BEAC csapatába is várunk benneteket szervezőként, edzőként! Az egye-
temi sport mindenkié! 

SIMON GÁBOR

HORVÁTH MIHÁLY
AZ ELTE HÖK ELNÖKE

A BEAC IGAZGATÓJA
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Gyorsan eltelnek az egyetemi évek, ezért már a tanév kezdetén érdemes az egyetemi sportágak közül 
választani és sportprogramjainkon részt venni. Mindenkit várunk, aki mozogni, edzeni, testileg-lelkileg 
felüdülni, esetleg versenyezni szeretne. Az érdeklődők több mint 40 sportág közül válogathatnak, így 
mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbb mozgásformát, legyen szó szabadidő- vagy ver-
senysportról. A hallgatók számára lehetőség nyílik kurzusként sportot választani, illetve a BEAC is várja 
edzéseire, foglalkozásaira a sportolni vágyókat.

A testnevelés kurzusok mellett a BEAC edzésein is részt lehet venni, mely órákat az ELTE sportösz-
töndíjas hallgatói, valamint a BEAC edzői, oktatói tartják. Az edzéseken kortól, nemtől, szinttől füg-
getlenül bárki részt vehet, szabadidős-, és versenysportra egyaránt lehetőség nyílik. A 2018/2019-es 
tanévben a következő sportok közül választhatnak az érdeklődők:

Csapatsportok: futsal, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, röplabda
Küzdősportok: brazil jiu- jitsu, karate, kick-boksz, kung-fu, muay thai
Aerobik: alakformáló, dinamikus jóga, pilates, zumba, zsírégető edzés
Táncok: argentin tangó, cheerleading, hastánc, modern jazztánc
Ütős sportok: asztalitenisz, floorball, tollaslabda
Erőnléti edzések: funkcionális köredzés, kettlebell, saját testsúlyos edzés, súlyzós erőedzés, TRX
Vízi sportok: kajak-kenu, vízilabda
Egyéb sportok: air flow jóga, atlétika, darts, falmászás, jóga, konditerem, polefitness, sakk,
spinning, tájfutás, természetjárás, triatlon (úszás, futás, kerékpár)

Az edzések időpontját és kapcsolattartóját megtalálod a beac.hu/sportolni-szeretnek oldalon!

A testnevelés kurzusokra - hasonlóan a többi tanegységhez - a Neptun rendszeren keresztül lehet 
jelentkezni. A testnevelés kurzusokon 1 kreditért, heti egy órában lehet sportot űzni.

Választható sportágak: aerobik, argentin tangó, asztalitenisz, atlétika, box, brazil jiu jitsu, cheer-
leading, csörgőlabda, dinamikus jóga, falmászás(boulder/köteles), floorball, futsal, funkcionális 
tréning, futás, hajózási ismeretek, hastánc, jazztánc, játékvezetői tanfolyam, jóga, kajak-kenu, ke-
rékpár, kettlebell, kick-box, kondicionálás, kosárlabda, kung-fu (kínai mozgásművészet), labdarú-
gás, muay-thai box, női labdarúgás, paraúszás, röplabda, sakk, spinning, squash, swing tánc, szik-
lamászás, társastánc, tartásjavító konditorna, tenisz, természetjárás, tollaslabda, triatlon, TRX, úszás, 
zumba.

A kurzusokat keresd a Neptunban VTN kóddal. Az általános testnevelési kurzusok ára 6000 Ft/
félév, a díjakat a Neptun rendszeren keresztül kell befizetni a félév végén.

HOGYAN SPORTOLHATOK AZ ELTE-N?

1. KREDITES TESTNEVELÉS

2. EDZÉSEK A BEAC-BAN!
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BEAC (Budapest University Athletics Club) was established in 1898 as one of the oldest athletics clubs 
in Hungary. Its first chairman was the worldwide famous scientist and statesman, Loránd Eötvös. Even 
since its first years the newly operating club became an important factor of professional sport life. The 
association gave us six Olympic champions so far. Our aim is to catch attention of university students 
and invite them to work out in our gym and choose a sport offered by our professional coaches. We 
welcome everybody from all ages and nations, so foreign students and lecturers, come and join us!

Trainings organized by the university sports club BEAC means the other line of the sports 
opportunities. We offer trainings in 40 different sport disciplines, both for women and men. 
Feel free to join our trainings especially for foreign students:

Team sports: basketball, futsal, handball, soccer, volleyball
Martial arts: brazilian jiu-jitsu, karate, kick-box, kung-fu, muay thai
Aerobics: body shaping, dynamic yoga, fat-burning, pilates, zumba
Dances: argentine tango, bellydancing, cheerleading, modern jazz dance
Racket sports: badminton, floorball, table tennis
Fitness and physical performance sports: cross-training, functional training, kettlebell, TRX
Water sports: kayak-canoe, waterpolo
Other sports: air flow yoga, athletics, chess, darts, gym, hiking, orienteering, polefitness,
spinning, triathlon (swimming, running, cycling), yoga, wall-climbing

Check www.beac.hu/in-english for contacts and training times!

The sportlife of ELTE is organized around two major ideas: courses offered by the Sports Depart-
ment and trainings organized by BEAC.

Courses offered by the Sports Department – it means that you can apply for these sport classes 
just like all the other ones in your department.

6000 HUF is the fee per course per semester. For further information contact the manager
of Physical Education and Sports Center: sportkozpont@ppk.elte.hu

You can choose from:
Aerobics, Argentine tango, Athletics, Badminton, Basketball, Belly dancing, Box, Jiu-jitsu, Cheer-
leading, Chess, Climbing, Conditioning, Cycling, Floorball, Football, Football for women, Functional 
training, Futsal, Kung-fu, Kayak-Canoe, Modern jazz dance, Muay thai, Running, Spinning, Squash, 
Swimming, Table tennis, Tennis, Triathlon, TRX, Volleyball, Yoga, Zumba

INTRODUCING SPORTS AT ELTE

1. COURSES AVAILABLE VIA NEPTUN

2. TRAININGS ORGANIZED BY BEAC



Gyermekkorom óta élsportolok, így a pályaválasztás közeledtével 
nehezen tudtam magamat a sporton kívül elképzelni. Hivatásom-
nak éreztem, ezért örülök, hogy a környezetem támogatta azt, 
hogy a továbbtanulást is a sport területén kezdjem el. Mivel nő-

véreim az ELTE-n tanultak, és az én szememben 
ez nagy presztízst jelentett, így egyértelmű volt, 
hogy e tekintetben kövessem az ő példájukat, 
és edzőm tanácsára sportszervező szakra je-
lentkeztem. Különös harmóniát jelentett, hogy 

BEAC-os sportolóként válhattam az ELTE hall-
gatójává 2010-ben. Büszkeséggel töltött el, hogy hazánk egyik legkomolyabb 

felsőoktatási intézményében tanulhatok. Az ELTE-n szerettem meg igazán a 
tanulást, itt kezdett az önismeretem ténylegesen kialakulni, és itt fogalmazód-

tak meg alapvető karriercéljaim. Az egyetemi évek alatt sikerült megtanul-
nom a hatékony időbeosztást és a célok eléréséhez szükséges tudatos küz-
delmet. Közben sikerült a versenyzésben is fokozatosan előrelépnem, majd 
az alapszakos diplomám megszerzése után jött egy komolyabb áttörés, 
amelynek gyümölcseként a riói olimpián maratonfutásban képviselhet-

tem hazánkat. Ehhez azért hosszú út vezetett: közel 18 évnyi edzésmunka a 
120 éves BEAC-ban! De nincs megállás, ugyanis közeleg a következő Olimpia, 

illetve a tanulásban is lényeges a folyamatos előrehaladás. Ennek fényében 
újra „beültem az iskolapadba”, és elkezdtem a doktori képzést is.
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MI IS AZ ELTE-N SPORTOLUNK

Mindig álmodtam az olimpiai bajnoki címről, általános iskolában 
szórakoztak ezzel a tanárok, amikor Pécsről elkezdtem följárni 
hétvégenként Pestre, hogy „na, majd amikor az olimpiai döntő-
ben drukkolunk nektek”. Ám én mindig mondtam, hogy jó-jó, de 
hát még sose jutott ki a férfiváltó, érmet sem szereztünk ebben 
a sportágban. Persze a verseny előtt már az egész ország erről 
álmodott.

Amikor bejutottunk a döntőbe, akkor vált igazán közelivé, ám én 
igazából az ezüstöt vagy a bronzot éreztem reálisnak. A koreaiak 
nagyon erősek, de szerencsére ők kikerültek a képből, és hát a 
végén valóra vált az álom.

Amikor megnyertük az olimpiát semmihez sem hasonlítható 
érzés fogott el! Mi szereztük az első magyar téli olimpiai aranyér-
met! Történelmet írtunk, amit egyelőre nem tudok felfogni, hogy 
mit is jelent.

A sport mellett a tanulás tölti ki mindennapjaimat. Az ELTE Ter-
mészettudományi Karán matematika szakos vagyok. Elsősorban 
azért ezt választottam, mert már középiskolában érdekelt ez a 
terület, jó is voltam belőle, próbáltam olyan egyetemet keresni, 
ahol a matekot tudom kamatoztatni, így esett az ELTE-re a vá-
lasztásom.

BURJÁN CSABA

CSERE GÁSPÁR

AZ ELTE TTK HALLGATÓJA
A PKSE OLIMPIAI BAJNOK GYORSKORCSOLYÁZÓJA

AZ ELTE PPK VÉGZETT HALLGATÓJA
A BEAC MARATONI FUTÓ OLIMPIKONJA



2016-ban jött létre az a széleskörű összefogás, ami az ELTE fogyatékossággal élő hallgatóinak sportolási 
lehetőségeit fejleszti, segíti az egyetemen. A Magyar Paralimpiai Bizottság, az ELTE Speciális Hallgatói 
Ügyeket Támogató Iroda, az ELTE Sportiroda és a BEAC közreműködésének köszönhetően kiemelt szere-
pet kapott a parasport az egyetem életében. A szereplők igyekeznek valamennyi hallgató számára, így a 
fogyatékossággal élőknek is sportolási lehetőségeket nyújtani.

Szeptember 20-án, az Egyetemi Sport Nemzetközi Napján az ELTE és a BEAC immár 3. alkalommal ren-
dezi meg az ELTE Inkluzív Sportnapot, amelyen több száz fogyatékos és ép iskolás, egyetemi hallgató és 
dolgozó sportolhat együtt. Az esemény célja, hogy a sport által közelebb hozza egymáshoz az ép és sérült 
embereket.

Az integrált sportolási lehetőség bővítésének kitűnő példái a felsőoktatási kínálatban egyedülálló, a kredi-
tes testnevelésként űzhető csörgőlabda és hallatlan salsa kurzusok, amelyen ép és sérült hallgatók spor-
tolhatnak együtt. Emellett további lehetőségekkel bővült a fogyatékossággal élők általános testnevelés 
kínálata. Az előbbi két kurzus mellett megjelent a paraúszás is, ami lehetőséget nyújt valamennyi testi és 
érzékszervi fogyatékossággal élő hallgató számára, hogy szakedző segítségével megtanuljon úszni vagy 
fejlessze úszó tudását. A BEAC a kredites testnevelés kurzusokon túl Magyarországon elsőként szervezett 
egyetemi parafekvenyomó csapatot az Erőnléti- és Fitnesz Szakosztály közreműködésével.

Bogdánfy úti sporttelep 
1117 Budapest, Bogdánfy Ödön u. 10.

Tüskecsarnok
1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 7.

Mérnök utcai sporttelep
1119 Budapest, Mérnök utca 35.

ELTE Vízisporttelep
1237 Budapest, Vízisport utca 48.

BGGYK tornaterem
1097 Budapest, Ecseri út 3.

Egyetemi Kollégiumok 

HOGYAN SPORTOLHATOK?

SPORTLÉTESÍTMÉNYEK

SPORT FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐKNEK

9
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AEROBIK PULAY SZILVIA
SZAKMAI VEZETŐ

ELTE Aerobik - Mozogni Boldogság ELTE Aerobik csoport

www.elteaerobik.hu
@elteaerobik

KIT KERESSEK?
Pulay Szilvia 

elteaerobik@gmail.com

MIKOR?
A hét minden napján

HOL?
7 helyszínen

Miért az ELTE Aerobik? Számos érvünk van!
Mert akár Budán, akár Pesten jársz, biztos találsz a közelben ELTE Aerobik 
edzést! Mert ha szeretnél, heti több mint 15 edzésre járhatsz egyetlen bérlettel!
Mert 4 havi korlátlan sportolásod kijön egy farmer nadrág árából!
Mert színes és változatos az órarendünk, zumbától kezdve különböző aero-
bik jellegű órákon át, egészen a jógáig szinte mindent megtalálsz!
Mert ha ELTE Aerobikos vagy, közösségbe is tartozol!
Mert részt vehetsz edzéseken kívül szervezett rekreációs programokon! 
Mert vizsgaidőszakban és nyáron sem állunk meg!
Mert, ha barátod, tesód, anyukád nem ELTE hallgató, de szívesen sportol-
na rendszeresen, itt számára is van lehetőség!
Mert rendezvényeinken különleges hangulatban, sztáredzőkkel sportolhatsz!
Mert nap, mint nap azon dolgozunk, hogy megtapasztald:
„Mozogni boldogság!”
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Repültél már valaha? Ha szeretnéd a jóga élményét kombinálni a 
folyékony mozdulatokkal és a repüléssel, akkor ez az, amit keresel!
Akár kezdő vagy, akár haladó kihívást és megnyugvást is találsz majd 
ebben az óratípusban! Egy plafonra rögzített selyem lesz a segítsé-
günkre, amiben mindenféle jóga pózt és egyéb relaxációs és gerinc 
tréninget fogunk végezni! 
Lesznek benne fordított pózok, ami elsőre ijesztőnek tűnik, de a ge-
rincnek nagyon egészséges. A rendszeres gyakorlás során hajléko-
nyabbá, erősebbé válsz, emellett nyugodtabb, összeszedettebb is 
leszel. Jótékony hatása jelentős változást eredményez mind mentá-
lisan és fizikálisan.

AirFlow

Az eredeti argentin tangó - amellyel mi a kurzuson foglalkozunk - 
egy kifinomult, a külvilág helyett egymásra figyelő tánc. Ezt jelzi az 
is, hogy míg más táncokban tánctartásról, az argentin tangóban öle-
lésről beszélünk. A férfi (vezető) és a női (követő) szerep markánsan 
elkülönül, ez viszont nem jelent alá-fölérendeltségi viszonyt. Az év 
végére a tangó történetének és etikettjének megismerése mellett a 
résztvevők olyan, a milongákon (tangós táncházakban) használható 
tudás birtokába kerülnek, amelyben megélhetik ennek a táncnak a 
varázsát és kifejezhetik önmagukat.

HOL? 
BEAC - TT4 terem

HOL?
BEAC - Tükrös terem

KIT KERESSEK?
Balog Luca Eszter

elteargentintango@gmail.com

KIT KERESSEK?
Dömény Kata

airflow.beac@gmail.com

MIKOR?
K: 17:30-19:00, 19:00-

20:30

MIKOR?
Hétköznap
esténként

ELTE Argentin Tangó

ARGENTIN TANGÓ

AIR FLOW JÓGA

BALOGH ANDRÁS
BALOG LUCA ESZTER
VEZETŐ OKTATÓK

DÖMÉNY KATA
EDZŐ

Táncolj velünk az ELTE-n



Az atlétika a sportok királynője, a futás pedig minden sportág 
alapja. A szakosztály méltán büszke az egyesület 120 éves múltjára, 
atlétáink csak az elmúlt 20 évben több mint 300 országos bajnoki 
címet szereztek. Ez a minőségi munka a szabadidő sportolók és az 
egyetemisták számára is rendelkezésre áll. Szakosztályunkban a 
klasszikus atlétikai számok közül is kiemelkedik a közép- és hosz-
szútávfutás. Edzőink napi szintű és személyre szóló figyelemben 
részesítik az olimpikonokat és a kocogókat egyaránt. Lehet célod az 
egészségesebb életvitel, a kikapcsolódás, vagy új élmények, barátok 
keresése, esetleg felkészülés valamilyen megmérettetésre - nálunk 
megtalálod a számításaidat!
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BEAC Atlétika www.beacatletika.hu

Hol?
BME atlétika 

pálya

Kit keressek?
Csere Gáspár

beacatletikase1898@gmail.com
+36 30 419 7603

Mikor?
Minden hétköznap

17:00 órától

www.beacpp.elte.hu

Hat évesen ismerkedtem meg az asztaliteniszezéssel. Lelkesedésem 
azóta is töretlen, hiszen minden játék egy új barátság kezdetét je-
lentheti. Az asztalitenisz olyan sportág, amit már mindenki próbált. 
Van, aki jobban, van, aki kevésbé merült el a rejtelmeiben. Akár egy 
kis kikapcsolódásra vágysz, akár a sportág alapjait szeretnéd elsajátí-
tani, vagy épp csapatbajnoki mérkőzéseken tennéd próbára magad, 
családias légkörű szakosztályunk sok szeretettel vár.

Jó hangulatú edzéseken tarthatod formában magad, miközben fej-
lesztheted a technikádon túl a koncentrációs képességedet, a refle-
xeidet és az egyensúlyérzékedet. Pattogjon nálad is a labda!

ELTE BEAC Asztalitenisz

HOL?
PPK IZU tornaterem

KIT KERESSEK?
Kanics Máté

kanicsm@gmail.com

MIKOR?
SZE/P: 17:00-19:30

ATLÉTIKA SZABÓ IMRE - VEZETŐEDZŐ
CSERE GÁSPÁR - OLIMPIKON

ASZTALITENISZ
KANICS MÁTÉ
ELTE SPORTÖSZTÖNDÍJAS
EDZŐ
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Ha érdekelnek a küzdősportok, ha szeretnéd elsajátítani a box tech-
nikáját, ha szeretnél fitt maradni, erősödni vagy fogyni az egyetem 
mellett, akkor ott a helyed a BEAC Box edzésein.

Miért éppen a box? Mert segít az önbizalom és önuralom növelésé-
ben. Segít a stressz levezetésében, emellett fizikai és mentális erőn-
létet ad. Fejleszti a koncentrációt, a győzni akarást, és önvédelmi ala-
pokat is biztosít.

Eddz egy jó hangulatú, baráti légkörben! A bunyó nem kötelező, de 
van rá lehetőség!

A BALLansz edzések lényege a megfelelő stabilitás és állóképes-
ség megszerzése a minél magasabb szintű testtudat kialakítása, az 
erő és rugalmasság egy egészként való kezelése. Ennek érdekében 
többféle óratípus áll rendelkezésre, amelyeknek külön - külön is van 
küldetése. A Flow óra alapvetően jóga ászanákból (pózok) épül fel, 
amelyek áramlanak egyik ászanából a másikba (flow). Végül egy flow 
gyakorlatsort építünk fel az óra végére, s ezt ismételjük egymás után. 
A HIIT magas intenzitású óra, ahol az egyensúly-labda segítségével az 
izmaid legmélyebb rétegeit is képes vagy megdolgoztatni. Köredzés 
jelleggel visszatér az az 5-6 gyakorlat, amit az adott órán csinálunk!
A Spinal flow-n a gerincet minden irányban megmozgatjuk és meg-
erősítjük. Nem csak a gerinc körüli izmokra terjed ki az óra anyaga, 
hanem az egész testet megeddzük.

BALLANSZ TRÉNING

BOX

DÖMÉNY KATA
EDZŐ

ROZGONYI ÁRON - ELTE SPORTÖSZTÖNDÍJAS
GRÁD ATTILA - VEZETŐEDZŐ

BEAC BALLansz tréning

Grád Boxing Family BEAC Boxing csoport @_grad_boxing_

Hol?
BEAC - TT4 terem

Hol?
Soroksári úti Tesco

üzletsora

Kit keressek?
Dömény Kata

bosu.beac@gmail.com

Kit keressek?
Rozgonyi Áron

beacboxing@gmail.com

Mikor?
Hétköznap
esténként

Mikor?
K/CS: 15:30-17:00



A brazil jiu-jitsu egy modern, földharcra épülő küzdősport, amelyet 
az egyik leghatékonyabb harcművészeti ágként tartanak számon. A 
sportágban megtalálhatók a földre vitelek, pozíciószerzések, leszorí-
tások és feladásra kényszerítő technikák.

Az edzések során a technika elsajátítása mellett az ügyesség-, erő-
fejlesztő gyakorlatok és a küzdelem kap nagy hangsúlyt. Ajánlom 
kezdőknek és haladóknak, azoknak, akik önvédelmet tanulnának, 
versenyszerűen sportolnának vagy csak egy jó hangulatú, mindent 
átmozgató edzésen szeretnének részt venni.

BRAZIL JIU-JITSU BENCE GYÖRGY
VEZETŐEDZŐ
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ELTE Cheer Team

ELTE Cheer Dance Team

www.eltecheer.hu

ZRteam ELTE-BEAC

@eltecheerleading

Hol?
BEAC csarnok

Kit keressek?
Bence György

bence.gyorgy1991@gmail.com

Mikor?
K/CS: 16:30-18:00

A cheerleading egy táncos, akrobatikus sportág, melyben előkép-
zettségtől függetlenül mindenki megtalálja a számára megfelelő 
mozgásformát. Csapatunk 2009-ben alakult mindössze 6 fővel, nap-
jainkra azonban ez a szám megtízszereződött. Az edzéseken nagy 
hangsúlyt fektetünk az erősítésre, nyújtásra, táncosaink pedig kü-
lönféle balett alapú forgás, ugráskombinációkkal ismerkedhetnek 
meg.

A sportág fejleszti az állóképességet, erőt, hajlékonyságot és gyor-
saságot. Ajánlom mindenkinek, aki jó hangulatú edzéseken egy 
fantasztikus csapatban szeretné a hétköznap estéit tölteni. A che-
erleader csapat tagjainak lehetőségük van egyetemüket képviselni 
különféle nagyszabású rendezvényeken, a komoly érdeklődők szá-
mára pedig versenyzési lehetőséget biztosítunk. Amennyiben egy 
igazi csapatsportot szeretnél űzni, úgy köztünk a helyed!

HOL?
BEAC csarnok

KIT KERESSEK?
Nagy-Kismarci Bence

nkbence@gmail.com

MIKOR?
K/CS: 18:00-21:00

CHEERLEADING KOVÁCSIK RITA
VEZETŐEDZŐ







Korábban a három nagy erősport: az erőemelés, a súlyemelés és a klasz-
szikus testépítés egy kalap alá tartozott. A régi iskola a lehető leghatéko-
nyabban vegyítette az élettan észszerű és nem túlbonyolított törvényeinek 
helytálló gyakorlatokat.

Ezen rendszerben tudatos és rendszeres mérésekkel segítem a szálkás és 
erős test kialakítását, szigorú és fegyelmezett, de természetesen jó hangu-
latú edzések keretein belül, amely akár rendszeres versenyzésre is lehető-
séget biztosít! Csak a komoly elhatározásokkal rendelkezőknek! 

Hol?
BEAC csarnok

Kit keressek?
Gölöncsér Dániel

beac.eronlet.fitnesz@gmail.com

Mikor?
H/SZ: 18:00-19:00

P: 17:30-18:30
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ELTE - BEAC Erőnlét-, és Fitnesz Szakosztály
beac.hu/szakosztalyok/eronlet-es-fitnesz-szakosztaly

ERŐNLÉTI ÉS FITNESZ EDZÉSEK

A kettlebell az egyik leghatékonyabb mozgásforma a kondicionális képes-
ségfejlesztés világában. Ez a több száz éves múltra visszatekintő vasgolyó 
mögé felépített rendszer, mely a statikus és dinamikus gyakorlatok szigo-
rúan megtervezett váltakozásában rejlik, brutális gyorsasággal fejleszti az 
erőt, állóképességet és gyorsaságot úgy, hogy hozzásegít az alkatodhoz 
illő legsportosabb alakhoz!

A preventív módon felépített gyakorlatok javítják a tartást, a keringési 
rendszer működését és az ízületek mozgékonyságát! Légy egy több éve 
együtt mozgó csapat része, több éve versenyző és oktató edzőink veze-
tésével! 

KETTLEBELL

SÚLYZÓS ERŐEDZÉS

GÖLÖNCSÉR DÁNIEL
SZAKOSZTÁLYVEZETŐ

GÖLÖNCSÉR DÁNIEL
SZAKOSZTÁLYVEZETŐ

Hol?
BEAC konditerem

Kit keressek?
Gölöncsér Dániel

beac.eronlet.fitnesz@gmail.com

Mikor?
H/SZE/CS: 18:00-19:00 

19:00-20:00



A TRX egy, az amerikai haditengerészet által fejlesz-
tett fitneszeszköz, amely az erő, a stabilizáló izmok, 
az ún. ˝core˝ izmok és a hajlékonyság fejlesztésében 
vált a leginnovatívabb módszerré. Ez a könnyen hor-
dozható tréningeszköz a mozgás mindennapi ele-
meivel dolgozva tanítja meg a testet tudatosan 
koordinált erőkifejtésre a saját súlyával szemben.

Az eszközzel való edzéskor a test összes izma 
számtalan szögből dolgozik, így rendkívül 
széles a felhasználhatósága mind a férfiak, 
mind a nők körében!
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Hol?
BEAC csarnok

Kit keressek?
Kovács Bálint

beac.eronlet.fitnesz@gmail.com

Mikor?
H/SZ: 17:00-18:00

ELTE - BEAC Erőnlét-, és Fitnesz Szakosztály
beac.hu/szakosztalyok/eronlet-es-fitnesz-szakosztaly

ERŐNLÉTI ÉS FITNESZ EDZÉSEK

A funkcionális köredzés során számos eszközzel dolgozunk, azzal a céllal, 
hogy az eszközök és a saját testsúly ötvözésével eredményesebben és haté-
konyabban tudjuk megmozgatni a testet.

A magával ragadó, intenzív köredzéses mozgásformát azoknak ajánljuk, 
akik a pörgős, változatos edzéseket kedvelik, ahol lehet bárki kezdő és ha-
ladó is, mert az ellenállások, a gyakorlatok és a kihívások is személyre sza-
bottak! A foglakozásainkon használt mozgásformák és eszközök: Saját 
testsúlyos gyakorlatok, Kettlebell, TRX, Rope-Kötél és Rip Tréner.

FUNKCIONÁLIS KÖREDZÉS

TRX

KOVÁCS BÁLINT - EDZŐ

BARÁTOSI LEVENTE
ELTE SPORTÖSZTÖNDÍJAS

Hol?
BEAC Tükrös terem

Kit keressek?
Barátosi Levente

beac.eronlet.fitnesz@gmail.com

Mikor?
H/K/SZ/CS: 19:00-20:00

K/SZ/CS: 20:00-21:00
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FALMÁSZÁS ERDŐS GÁBOR
ELTE SPORTÖSZTÖNDÍJAS

Ujjerő egyetemi mászás csoport

www.ujjero.com/maszoedzes-egyetemistaknak/

KIT KERESSEK?
Erdős Gábor 

maszoedzes@gmail.com

MIKOR?
H-P: 8-10; 10-12;

13-15; 15-17

HOL?
Mammut

bevásárlóközpont

Ha szereted az új kihívásokat, és az állóképesség fejlesztése mellett többet vársz egy 
sporttól, akkor próbáld ki a falmászást egyetemi edzéseinken!

Történjen szikla- vagy műfalon, kötéllel biztosítva vagy anélkül, ez a sport a mozgáskoor-
dinációt, a fizikumot és az akaratot is megedzi. Nálunk az alacsony magasságban vég-
zett boulderezést űzheted barátságos környezetben, és sziklamászó kirándulásainkon 
átélheted a szabadban végzett (köteles vagy boulder) mászás nagyszerű élményét is.

A kis létszámú kezdő, illetve a haladó csoportokban biztosan megtalálod a helyed. 

A bemelegítés, ún. kunsztolás (nektek kitalált utak megmászása), erősítés és 
nyújtás mellett a technikai alapokra is nagy hangsúlyt fektetünk, és tematiku-
san segítünk a fejlődésben a félév során.

A mászást szinte mindenkinek ajánlom. Akár veszélyes terepen, akár biztonsá-
gos környezetben (talajhoz közel) szeretnél fejlődni, mindenképpen megtalá-
lod a sportág válfajai közül azt, amelyik kedvedre való lehet. 



Polythlon ETK és Sashegyi Gepárdok www.polythlon.hu

A futás az egyik leghatékonyabb alakformáló mozgás, minden mozgás-
forma alapja. Remekül kikapcsol és nagyon egészséges edzésforma. 
Mindössze egy pár cipő kell hozzá és indulhatsz is. A tüdőt, az állóképes-
séget, az izomzatot, a barátságokat, egyszóval mindent fejleszt. Az edzé-
sek elején megbeszéljük az adott etapot. Ha valaki fáradt, nyűgös, akkor 
előbb visszafordulhat, vagy kevesebb ismétlést csinálhat, de mindenki 
valakivel fut, egyedül nem megy senki.

Ajánlom mindenkinek, aki szeretne egészségesebben élni, aki szeretne 
jobban aludni, aki szereti a kihívásokat, és aki úgy akar állni a zuhany alatt 
edzés után, hogy nagyon boldog attól, amit teljesített.

Hol?
BEAC fszt. 12.

A csarnok bejárata

Kit keressek?
Keresztesi Gitta

gitta.polythlon@gmail.com

Mikor?
Minden hétköznap

16:00 óra után

FUTÁS
KERESZTESI GITTA
SZAKOSZTÁLYI KAPCSOLATTARTÓ
VEZETŐEDZŐ
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FUTSAL ÁRENDÁS TAMÁS - SZAKOSZTÁLYVEZETŐ
SAJBEN MARCELL - NŐI SZAKÁGVEZETŐ

ELTE-BEAC Futsal @eltebeacfutsal www.eltefoci.hu

KIT KERESSEK?
Árendás Tamás/Sajben Marcell

futsal@beac.elte.hu

MIKOR?
Női: K: 20:30- CS: 21:00-

Férfi: SZE: 19.00- CS: 19:30-
U20: CS: 17:30-

HOL?
BEAC csarnok
Tüskecsarnok

Árendás Tamás vagyok, 2008 óta az ELTE futsal csapatának 
tagja. A sportos életmód, a közös sikerek, a kudarcok és a ba-
rátságok mellett hivatást is kaptam a sportágtól, mely mára 
a sportszervezés és az edzősködés által tölti ki napjaimat. 
Szakosztályunk, mely idén ünnepli 10. születésnapját, szep-
temberben ismét útjára indítja egyetemi- és NB2-es futsal 
csapatait. Ha az egyetem mellett sem szeretnéd abbahagyni 
a játékot, és kipróbálnád magad a kispályás foci világában, 
akkor gyere és tartozz Te is az ELTE futsal társadalmához.  A 
következő szezonban férfi csapataink az országos NB2-es 
bajnokság mellett a Magyar Kupában, a Budapesti Egyetemi 
Futsal Bajnokságban, valamint a Magyar Egyetemi-Főiskolai 
Országos Bajnokságban szerepelnek majd. 

Sajben Marci vagyok, 2010-ben csöppentem bele az ELTE futsal körforgásába, és az utóbbi 5 évben 
az ország egyik legrégebb óta működő női futsal csapatának munkáját koordinálom. Női csapatunk 
tavaly megnyerte az országos egyetemi bajnokságot, amit hatalmas sikerként tartunk számon. A női 
futsal csapat mellett a legidősebb férfi utánpótlás csapat irányításáért is felelek, ahová kiemelten vár-
juk az első éves férfi hallgatóinkat! A kezdő futsalsosokat és a sportági múlttal rendelkező játékosokat 
egyaránt szeretettel várjuk női és férfi csapatainkba, ahol szakképzett edzőink irányítják a felkészülést.



KEZDŐ LÉPÉSEK CSAPATALAPÍTÁSHOZ:

1) Gyűjtsétek össze a csapat tagjait már a gólyatáborban!

2) Próbáljátok ki magatokat szeptember 11-én,
az ingyenes Gólya Kupán!

3) Válasszátok ki a számotokra legjobb játéknapot
hétfőtől szombatig!

4) Nevezzetek az eltefoci.hu-n!

RÉSZLETEK ÉS REGISZTRÁCIÓ:

eltese2008@gmail.com  |  +36 30 657 8665
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HASTÁNC MOLNÁR ÁGNES - OKTATÓ
HERTELENDY ZSANETT - ELTE SPORTÖSZTÖNDÍJAS

ELTE Oriental Hastánccsoport

Táncolj velünk az ELTE-n

KIT KERESSEK?
Hertelendy Zsanett 
elteoriental@gmail.com

MIKOR?
H: 17:00-18:30

SZE/P: 18:00-19:30

HOL?
Mérnök utcai

sporttelep

A hastánc az egyik legváltozatosabb táncműfaj. Stílusok, eszközök, csillogó ru-
hák kavalkádja, gyönyörű klasszikus és pörgős, modern arab zenék.

Az alapokat könnyű megtanulni, így már fél év után sikerrel táncolhatsz ko-
reográfiákat. Haladó csoportunknak sok fellépési lehetősége van és verse-
nyeken is indulunk. 3 különböző szintű csoport közül válogathatsz: kezdő, 
középhaladó és haladó.

Emellett kredites testnevelés órákat is tartunk kezdőknek. Minden órán 
van bemelegítés, technika gyakorlása, stílusismeret, majd kombináció-
kat, koreográfiákat tanulunk, végül nyújtással-lazítással zárjuk az edzést. 

Csatlakozz hozzánk, ha szeretnél hasonló érdeklődésű barátnőkre találni, 
együtt járni workshopokra, táborokba, csapatépítő programokra!

Gyere el hozzánk, ha még csak fontolgatod, hogy ki kellene próbálni valami 
táncot (szeptemberben kezdő csoport indul Zsanival) és akkor is, ha már ta-
pasztalt hastáncos vagy (csatlakozhatsz a haladókhoz Ági óráira). Csak egy 
kis kitartás kell!
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JÓGA HORTOBÁGYI ANDI - VEZETŐ JÓGAOKTATÓ
TÖLGYESI ÍRISZ - JÓGAOKTATÓ

ELTE-BEAC Jóga

KIT KERESSEK?
Takács Réka

joga.eltebeac@gmail.com

MIKOR?
Szezononként változó

HOL?
BEAC Tükrös terem

A jóga sokak számára egy eszköz, hogy megszüntesse a hátfájását, 
megerősítse és rugalmasabbá tegye izmait, elsajátítsa a helyes lég-
zést vagy a relaxáció technikáját. Van, aki megismeri testének műkö-
dését és olyan összefüggéseket tapasztal, melyek korábban ismeret-

lenek voltak számára, van akit az ászanák (testtartások) érdekelnek 
és vannak, akiket inkább a jóga szellemi útja vonz.

Számunkra a jóga már nem válik külön a mindennapoktól, jelen van 
a hétköznapjainkban, túlmutat a jógaszőnyegen. Ha valaki elkezdi, ne-
hezen tudja abbahagyni. Másfél óra, ami testileg-lelkileg rendbe tesz.

Kezdő gyakorlóknak a gerincjógát ajánljuk, melynek elsődleges célja a 
helyes testtartás elsajátítása, a relaxációra való képesség megtanulása 
és alap légző technikák elsajátítása. A női jóga kifejezetten nők számá-
ra összeállított gyakorlatsorokkal dolgozik a női egészség helyreállítása 

és megóvása érdekében. Szemléletében kiemelten fontos a nőiség 
megélése és pillanatnyi helyzetünk, önmagunk elfogadása, megis-

merése. A dinamikus jóga gyakorlás, elterjedt nevén „flow”, egy áramló 
mozgásforma, mely vitalizál, energiával tölt fel, javítja az erőnlétet és nagy mértékben növeli 
a rugalmasságot, hajlékonyságot.
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Unod már a tornacsarnokot és a kondit? Kipróbálnál valami igazán 
újat? Szeretsz festői környezetben sportolni? Nem félsz a víztől? Ak-
kor gyere az ELTE vízi sporttelepére, ahol áprilistól októberig tudod 
megmérettetni magad a kajak és a kenu sportokban! Heti két edzés 
alkalmával mindenki elsajátíthatja a kajak-kenu alapjait, megismer-
kedhet a sportág technikájával, no meg persze bebarangolhatja 
a Duna Ráckevei ágát keresztben-hosszában. Tavasszal a bátrak a 
klasszikus evezés rejtelmeiben is elmerülhetnek (de nem a vízben!), 
ugyanis április folyamán kerül majd megrendezésre a Széchenyi 
fixülős evezős verseny, melyen évek óta az ELTE is képviselteti magát. 

Kerékpározással jelentősen csökkenthető a szív és érrendszeri betegségek 
kialakulása, illetve az elhízás veszélye. Arról nem is beszélve, hogy rengeteg 
idő és pénz megspórolható a vele való közlekedéssel. Fejleszti a láb- és 
vázizomzatot, valamint az egyensúlyérzéket is.

Edzéseinkhez bárki csatlakozhat, aki túljutott a pótkerék használatán. A kö-
zös találkozó után egy, a tudásnak megfelelő helyszín kiválasztását követően 
eltekerünk a Római partra fagyizni, Velencére lángosozni vagy Gödre réte-
sezni. Természetesen az elfogyasztott kalóriákat elégetjük a visszaút során.

KAJAK-KENU

KERÉKPÁR

PAPP VIKTOR
ELTE SPORTÖSZTÖNDÍJAS

KERESZTESI GITTA
SZAKOSZTÁLYI KAPCSOLATTARTÓ
VEZETŐEDZŐ

ELTE Kajak-kenu

www.polythlon.hu

Hol?
ELTE Vízisporttelep

Hol?
BEAC fszt. 12.

A csarnok bejárata

Kit keressek?
Papp Viktor

eltevezes@gmail.com

Kit keressek?
Keresztesi Gitta

gitta.polythlon@gmail.com

Mikor?
K/CS: 16:30-18:00

Mikor?
Évközben: SZE: 16:00-18:00 

Nyáron: SZO: 9:00-13:00

Polythlon ETK és Sashegyi Gepárdok
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Férfi edzések

Női edzések

Hol?
BEAC csarnok

Hol?
Tüskecsarnok

Kit keressek?
Kárpáti Dávid

eltebeac.kezilabda@gmail.com

Kit keressek?
Bagdács Fruzsina

eltebeac.kezilabda@gmail.com

Mikor?
SZE: 21:00-23:00

P: 19:30-21:00

Mikor?
K/CS: 20:30-22:00

KÉZILABDA BAGDÁCS FRUZSINA - ELTE SPORTÖSZTÖNDÍJAS
KÁRPÁTI DÁVID - ELTE SPORTÖSZTÖNDÍJAS

ELTE-BEAC Kézilabda ELTE-BEAC Kézilabda csoport @eltebeac.kezilabda

Kézilabdáztál az egyetem előtt  és szeretnéd f o l y t a t n i ? 
Szívesen játszanál egy új csapatban? Vagy még soha-
sem próbáltad a labdás sportokat, de most megjött 
a kedved hozzá? Jelentkezz férfi vagy női ké-
zilabda csapatunkba, látogasd rendszeresen 
edzéseinket és versenyezz velünk, akár több baj-
nokságban is. Edzéseink jó hangulatúak, változato-
sak és sokszínűek. Fizikálisan, technikailag és mentáli-
san is megfelelő fejlődést nyújtanak. Kialakítják, formálják a 
versenyszellemet és gyakori testmozgásra ösztönöznek. Férfi 
csapatunk heti két alkalommal edz, és a Magyar Egyetemi 
- Főiskolai Országos Bajnokságban (MEFOB), a Budapesti 
Egyetemi-Főiskolai Kézilabda Bajnokságban (BEFKB) és a 
Budapest I. osztályú bajnokság küzdelmein szerepel.

Női csapatunknak szintén heti két edzése van, melynek kö-
szönhetően érdekeltek a MEFOB-on és az egyetemi baj-
nokság versenyein is.

Ha egy nyitott és barátságos társaságba szeretnél tartozni 
és csatlakoznál edzéseinkhez, bátran érdeklődj a sportösztöndíjas hallgatóktól a részletekkel kapcsolat-
ban. Játssz és erősítsd csapatainkat a minél eredményesebb szereplés érdekében. Szurkolj a mérkőzése-
inken, érezd jól magad és légy részese az ELTE kézilabda életének.
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ELTE-BEAC edzőterem

Látogass el az ELTE Kick-box edzéseire és sajátítsd el a sportág tech-
nikáit, tartsd magad jó kondícióban, vagy ha már jól megy, próbáld ki 
magad akár a küzdelmekben is. Ez egy olyan sport, amelyben a kon-
díciónak, az ütés-rúgás kombinációk gyakorlásának is nagyon fon-
tos szerepe van, tehát ha az egész tested át akarod mozgatni, feszes 
izomzatot szeretnél, itt a helyed! Ha csak fitt szeretnél maradni az 
egyetemi tanulmányaid ideje alatt, akkor is szeretettel várunk, nem 
kell félned, ez nem csak a bunyóról szól. Lányok, fiúk gyertek bátran, 
és legyetek az ELTE Kick-box csapatának tagjai.

Kedvező áron, családias környezetben edzenél? Akkor neked a BEAC kon-
ditermében a helyed! A testmozgás elengedhetetlen része az egészséges 
mindennapoknak. Fontos, hogy te is kialakítsd a számodra megfelelő kör-
nyezetet az edzéseidhez, amihez a BEAC konditerme tökéletes helyszínt 
biztosít a főleg hallgatókra szabott árak mellett (12.000 Ft/év). A konditer-
mi edzéshez elengedhetetlen a megfelelő edzésprogram, mely fokozato-
san szoktat hozzá a nem hétköznapi terheléshez. Célunk annak elérése, 
hogy tudatosan, de legfőképp szívesen mozogj.
A rendszeresség itt is, mint minden más sportágban létfontosságú, így 
vizsgaidőszakban és a szünetekben is állandó nyitva tartással várunk ti-
teket. Ha nem vagy biztos a tudásodban, vagy nem vagy elég motivált az 
egyedül végzett edzésekhez, keresd szakképzett személyi edzőnket!

KICK-BOX

KONDITEREM A BEAC-ON

NÉMETH MÁRK
VEZETŐEDZŐ

ELTE Kick-box

Hol?
BEAC csarnok

Hol?
BEAC konditerem

Kit keressek?
Németh Márk

nemethmark9700@gmail.com

Kit keressek?
BEAC Iroda

szervezes@beac.elte.hu

Személyi edzés:
Varga Zoltán

vargazoltanpt@gmail.com

Mikor?
K/CS: 19:00-21:00

Nyitva tartás:
H-V: 8:00-22:00



SZEMÉLYI EDZÉS
ptbeac@gmail.com

fb.com/ptbeac
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Férfi edzések Női edzések

Hol?
BEAC csarnok
Tüskecsarnok

Hol?
BEAC csarnok

Kit keressek?
Mayer Patrick

mpata94@gmail.com

Kit keressek?
Regdánszki Tamara

tamararegdanszki@gmail.com

Mikor?
Tüskecsarnok - H: 19:00-20:30

BEAC - K/CS: 18:00-19:30 
BEAC - SZ: 19:00-20:30

Mikor?
SZE: 19:30-21:00

KOSÁRLABDA REGDÁNSZKI TAMARA - NŐI KAPCSOLATTARTÓ
MAYER PATRICK - FÉRFI KAPCSOLATTARTÓ

ELTE-BEAC Kosárlabda

A kosárlabda a 21. század sportja, hisz melyikünk ne nézne meg szívesen 
egy látványos zsákolást, szerelést vagy egy gyönyörű hárompontost? A 
kosárlabda sokoldalú képességeket igényel, mert egy játékosnak jó at-
létikus képességekkel, labdaérzékkel és gyors helyzetfelismeréssel kell 
rendelkeznie. Megtanít csapatban játszani és gondolkodni, önfegyelemre 
nevel, és ami talán a legfontosabb, az edzéseken, az edzőtáborokban, a 

versenyeken nem ritkán élethosszig tartó barátságok köttetnek.

Női csapatunk minden lelkes érdeklődőt vár tagjai közé. Célunk, 
hogy rendszeres, minőségi edzési, sportolási és versenyzési le-
hetőséget biztosítsunk amatőr sportolóink számára.

Csatlakozz már szeptemberben férfi csapatunkba. Nálunk az 
edzésmunkán és a versenyzésen kívül egy összetartó tár-
saság tagja is lehetsz. Itt biztosan megtanulsz csapatban 
együttműködni, ami elengedhetetlen akár a mindennapi 

életben is. Az edzéseken a taktikai elemeken kívül nagy hang-
súlyt fektetünk az erőnlétre és az állóképesség javítására is.

Ne habozz, találkozunk az edzéseken!
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„A Kung fu az élet mankója„ – Sifu Liszka László mottója. Gyere és fedezd 
fel velünk lelked és tested határait, és lépj túl azokon. Tanuld meg meg-
védeni önmagad és a nálad gyengébbeket. Ha többet keresel, mint egy 
egyszerű sport, és szereted a kihívásokat, köztünk a helyed.

Ismerkedj meg az Északi Hét Csillag Imádkozó Sáska Kung Fu-val! Ami-
kor magadra öltöd az irányzat fekete ruháját és sáskás pólóját, és először 
belépsz az edzőterembe, összeszorul a gyomrod az izgalomtól, de már 
pontosan érzed, hogy egy erős és összetartó közösség tagja leszel, biz-
tosan fognak vezetni az úton, és egy olyan kaland áll előtted, mely örökre 
megváltoztatja az életed.

Ha szereted a forró latin ritmusokat és heti 2 óra garantált jókedvre vágysz, 
itt a helyed! Idén induló Latin Ladies’ Style csoportunkban a latin táncok 
alapjaival és technikájával ismerkedhetsz meg, emellett erőnlétet és ma-
gabiztosságot is szerezhetsz, megtanulhatod kifejezni a nőiességedet. 

Hiszem, hogy a tánc művészet és sport is egyben, ezt igyekszem megmu-
tatni nektek. A célom, hogy a 11 éves latinos múltamból olyan tudást adjak 
át, amit sokszor tudtok majd használni, legyen az táncóra vagy egy latin 
buli. Várlak benneteket szeretettel! 

KUNG-FU

LATIN TÁNC

LISZKA LÁSZLÓ
VEZETŐ SIFU MESTER

LÁM BOGI
OKTATÓ

Tung SE

ELTE Latin tánc

Hol?
BEAC csarnok

Hol?
Mérnök utcai

sporttelep

Kit keressek?
Liszka László

tunghse1994@gmail.com

Kit keressek?
Lám Bogi

eltelatintanc@gmail.com

Mikor?
P: 8:00-12:00

Mikor?
H: 18:30-19:30

CS: 18:00-19:00

Táncolj velünk az ELTE-n
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LABDARÚGÁS JUHÁSZ PÉTER
ELTE SPORTÖSZTÖNDÍJAS

BEAC Nagypályás Labdarúgás csoport ELTE-BEAC Labdarúgás

www.eltefoci.hu

KIT KERESSEK?
Juhász Péter

juhasz.peter@outlook.com

MIKOR?
CS: 18:00-19:30

HOL?
Ősz: Varga Zoltán Sportpálya

Tavasz: Mérnök utcai Sporttelep 

A focit talán senkinek sem kell bemutatni. A világ legnépszerűbb sportját milli-
ók szeretik és űzik. Egyszerre fejleszti az izomzatot, az állóképességet, a fegyel-
met, a taktikai érzéket, csapatban gondolkodásra tanít, fizikailag és szellemileg 
egyaránt igénybe vesz.

2016-ban csatlakoztam a csapathoz. Ez volt életem egyik legjobb döntése. 

A BEAC nem csak azért kiváló lehetőség, mert az egyetemhez kötődő 
csapatban focizhatunk hanem, mert igazi baráti közösség is. A csapat 
összetartó, a pályán és azon kívül is. A BEAC kötelékeiben szerzett közös 
emlékek és élmények fantasztikusak.

Két együttesünk is vár Téged! A BEAC-nál heti két edzéssel várunk, il-
letve a hétvégi bajnokikon is van lehetőség megmutatni focitudásod. 
Az előszezonokban pedig felkészülési tornák színesítik a programot.

120 éves múlt, patinás egyesület, barátok, foci. Csatlakozz hozzánk!
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A tánc művészet és sport is egyszerre. Ebben a táncstílusban megta-
lálhatod önmagad, kifejezheted legbensőbb érzéseid, illetve egy széles 
tánctechnikai háttértudással gazdagodhatsz az előbbiek megjelenítésére. 
Moderntánc technikákkal, kortárstánccal és jazztánccal foglalkozunk, de 
óráinkon igen sokszor megjelenik a kontakttánc is.

Ajánlom azoknak, akik szeretnek táncolni, zenére mozogni és akiket érde-
kel egy klasszikus balett alapjaira épülő, izolációkat és természetes mozgá-
sokat használó stílus. 

A muay thai egy ezeréves harcművészet, amely nagyon letisztult mozgás-
formák rendszere. Hamar rögzülnek benned az alapok, aminek eredmé-
nyeképp éles helyzetben önvédelemre is használhatod az edzéseken ta-
nult gyakorlatokat. Mivel a technikák pontos elsajátítása küzdelmek során 
történik, a muay thai-nak nagymértékű önbizalom-növelő hatása is van. 

Várjuk azokat, akik egy jó csapatban, kiváló hangulatban és persze nem 
utolsó sorban eredményesen kívánnak sportolni. A foglalkozásokat Sebők 
Máté, az ELTE rekreációs szakembere, a BEAC edzője tartja, aki még min-
dig aktív, profi versenyző!  Valamint a 2014 és 2015-ös évad Játék határok 
nélkül című tévés vetélkedő magyar csapat tagja, és a 2017-es Ninja Warri-
or Hungary középdöntőse. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

MODERN JAZZTÁNC

MUAY THAI

WÉBER EDI
MŰVÉSZETI VEZETŐ

SEBŐK MÁTÉ
VEZETŐEDZŐ

ELTE Modern Jazztánc

Sebők Team ELTE-BEAC Muay Thai Szakosztály Máté Sebők aka Knowledge

Hol?
BHG Tánc- és
Mozgásstúdió

Hol?
BEAC csarnok

Kit keressek?
Wéber Edi

eltejazztanc@gmail.com

Kit keressek?
Sebők Máté

mate.sebok86@gmail.com

Mikor?
K/CS: 17:30-18:30, 

18:30-20:00

Mikor?
H: 17:00-18:30

SZE: 18:00-19:30

Táncolj velünk az ELTE-n
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POLEFITNESS FARKAS LILLA - VEZETŐEDZŐ
TÓTH ENIKŐ - ELTE SPORTÖSZTÖNDÍJAS

ELTE-BEAC Polefitness @eltebeacpole

KIT KERESSEK?
Farkas Lilla

elte.pole@gmail.com

MIKOR?
A hét minden napján

HOL?
BEAC Tükrös terem

Igazi kuriózum az ELTE-BEAC rúd-fitnesz csapata, elvég-
re egyetlen másik egyetem sincs hazánkban, ahol űzhető  

lenne ez a hihetetlen mértékben népszerűsödő sportág.

Szóval, ha eddig csak irigykedtél a barátaid fantasztikus fény-
képeit látva, de nem próbáltad, azt üzenjük: mikor máskor?

Ha pedig már belekóstoltál ebbe a világba, ahol ötvöződik az ak-
robatika a tánccal, a koreográfia a szenvedéllyel, az alakformálás 

a nyújtással, akkor pontosan tudod mi várhat rád nálunk – előny, 
hogy az egyetem falai között járhatsz órára.

Amennyiben még mindig bizonytalan vagy, azt érdemes tudnod, 
hogy a rúd-fitnesz kortól, előképzettségtől és alkattól függetlenül el-

kezdhető – csak szeresd a kihívásokat és merd átlépni a korlátaidat.

Mi a jelmondatunkkal várunk:

„Találkozzunk a tükrök előtt, a határaidon túl!”
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RÖPLABDA BÖGÖLY ANDRÁS
SZAKOSZTÁLYVEZETŐ

ELTE Röplabda

KIT KERESSEK?
Bögöly András

elteandris@gmail.com

MIKOR?
A hét minden napján

HOL?
BEAC csarnok

Gimnáziumi éveim alatt kerültem kapcsolatba a sporttal, a honi röplabdázás felleg-
várának számító Kaposváron. 2009-ben kerültem az ELTE Röplabda Baráti Köré-
be, melyet 2012 januárjától szakosztályként irányíthatok. A röplabda egy látványos, 
világszerte népszerű sportág. Amilyen egyszerűnek tűnik, olyan összetett mozgás-
forma. Röplabdázás közben több mint 400 izmot mozgatsz meg. Fejleszti a 
koordinációs képességet, megköveteli a csapatban való gondolkodásmódot, 
csakúgy, mint a többi labdás sport.

Az edzéseink minden mozogni vágyó hallgató és volt hallgató számára 
elérhetőek, mindenki megtalálja a maga számára megfelelő szintet, kez-
dőtől a haladóig. Az edzések mind erőnléti, mind labdás feladatokat ma-
gukba foglalnak. A versenyezni szerető hallgatóknak is kiváló lehetőség, 
mind a házibajnokságon való részvétel, mind a versenycsapatainkba való 
bekerülés. Hogy miért és kinek ajánlom? Mozgás, közösség, játék, szenve-
dély, verseny. Volt, aki a konditeremből nézte az edzéseinket és csatlakozott, 
más egy új sportszerelmet talált benne, és valakinek mindig is jelen volt az éle-
tében. Mindenki megtalálja benne azt, amiért szeretni lehet.



40

Ez a közel 2000 éves játék megtanít rendszerezetten gondolkodni, elő-
re tervezni, lankadatlanul figyelni. Mindemellett kitűnő agytorna minden 
korosztály számára. Ha szeretsz sakkozni, akkor feltétlenül látogass el 
edzéseinkre, ahol két külön csoport alakul. A kezdő érdeklődők az alapoktól 
indulva ismerhetik meg a játék egyre bonyolultabb részeit, míg a haladók 
edzéseit FIDE mesterek teszik magas színvonalúvá. Nemcsak edzésre, 
hanem versenyzésre is van lehetőség az ELTE-SENSE és a BEAC sakk-
csapatában. Az ELTE-SENSE jelenleg a budapesti csapatbajnokság I. és 
II. osztályában, valamint az amatőr bajnokságban, a BEAC sakkcsapata a 
Nemzeti Bajnokság II. osztályában, valamint az összes budapesti osztály-
ban is szerepel. A más egyesületeknél igazolt ELTE-s sakkozókat is várjuk 
a MEFOB-on induló csapatainkba is. 

Ha hatékony, jó hangulatú kardió edzéseken szeretnél részt venni, csatla-
kozz a BEAC Indoor Cycling óráihoz! Ha fogyásra, alakformálásra vágysz, a 
tanulás okozta feszültséget szeretnéd oldani, vagy csak vidáman, mozgás-
sal szeretnéd tölteni idődet, nálunk a helyed!

Óráinkon - melyek lehetnek fitnesz jellegűek vagy speciálisan kerékpáros 
edzések - ritmusos zenére tekerünk az oktatók iránymutatása alapján. A 
foglalkozásokon pulzusmérő órákat biztosítunk, amelyek segítségével 
kontrollálhatod az edzésed intenzitását. Válts szezonbérletet őszi, téli, ta-
vaszi és nyári edzéseinkre. A hét minden napján számos edzéssel és ta-
pasztalt edzőkkel várunk benneteket. Tekerj az ELTE-n!

SAKK

SPINNING

GUNGL ÁBEL- ELTE SPORTÖSZTÖNDÍJAS
GRIMM GYÖRGY - SZAKOSZTÁLYI KAPCSOLATTARTÓ

RENNER MÓNI
EDZŐ

BEAC sakkozói

ELTE-BEAC Indoor Cycling

Hol?
BEAC II. feljáró/II. em.

Lágymányosi C. - É-160

Hol?
BEAC Spinning terem

Kit keressek?
ELTE SENSE - Gungl Ábel

gabelll07@gmail.com
BEAC - Grimm György
grimmgy@t-online.hu

Kit keressek?
BEAC Iroda

cycling.beac@gmail.com

Mikor?
BEAC - K: 18:00-

Lágymányos - K: 18:00-

Mikor?
A hét minden napján
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A tájfutás a tájékozódás és a futás kombinációja. Egy sport, melyben nem-
csak a fizikum számít, hanem a mentális erőnlét is. A tájfutással egyszerre 
növelheted az állóképességed és a szellemi teljesítőképességed. Ez nem-
csak egy sport, hanem egy életforma, mely megtanít küzdeni, gyorsan dön-
teni, kitartóan figyelni. Minden korosztály megtalálja a számára megfelelő 
kategóriát. A versenyzőknek térkép és tájoló segítségével kell a terepen 
meghatározott számú ellenőrzőpontot érinteniük. A pontérintés sorrendje 
kötött, de a pontok között a versenyző maga választja meg az útvonalát. 
Az időt egy elektronikus chippel mérik. A tájfutás mindamellett, hogy ke-
mény sport, teljesen kikapcsol, ellazít. Ha szereted a természetet és egy 
befogadó, jó fej társaságra vágysz, köztünk a helyed!

Olyan mozgásformát keresel, mely mindenütt átmozgat és végig a szabad 
levegőn vagy? Szeretnél a hétvégéiden testileg és lelkileg is feltöltődni? 
Akkor a természetjárók között a helyed! Általában Budapesthez közeli 
tájegységben barangolunk 20km-es, könnyű, vagy közepes nehézségű 
távokon. Haladók részére 30 km körüli túrákat is szervezünk. Nem szüksé-
ges túrázós múlt, ugyanakkor egy-egy szakasz teljesítése erőt és kitartást 
kíván. Sok esetben veszünk részt túramozgalmakban, mint pl. az Orszá-
gos Kéktúra. Időnként a teljesítménytúrázásba is belekóstolunk. Edzéseink 
a tanítási szünetekben sem maradnak el. Az őszi és a tavaszi szünetben 
többnapos túrát szervezünk Magyarország távolabbi vidékeire.

TÁJFUTÁS

TERMÉSZETJÁRÁS

HAJAS CSILLA
HALLGATÓI KAPCSOLATTARTÓ

HERNÁDINÉ GYŐRIVÁNYI FLÓRA
ELTE SPORTÖSZTÖNDÍJAS

ELTE-BEAC Tájfutás

tajfutas.elte.hu

ELTE-BEAC Természetjárás

Hol?
Változatos helyszínek

Hol?
Változatos helyszínek

Kit keressek?
Hajas Csilla

sila.hajas@gmail.com

Kit keressek?
Hernádiné Győriványi Flóra
flora.gyorivanyi@gmail.com

Mikor?
Szerda délutánonként

Mikor?
Hétvégente
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Szeretnél ügyességet, kitűnő reflexeket és kiváló állóképességet 
igénylő sportot űzni? Megtapasztalnád, hogy milyen is a kerti tolla-
son túli világ? Csatlakozz hozzánk! A tollaslabda hazánkban az utób-
bi időben kezd egyre szélesebb körben ismertté válni, mivel a játék 
kortól, nemtől, tudástól függetlenül mindenki számára űzhető és az 
alapok elsajátítását követően élvezettel folytatható.

A létesítmény adott, a felszerelések rendelkezésre állnak, a változatos 
edzések során pedig biztosítjuk a tollaslabdázáshoz szükséges ala-
pokat. A fejlődés garantált, így idővel különböző versenyeken meg is 
mérettetheted magad. Egy olimpiai sportág, mely egészséges test-
mozgást, jó szórakozást és biztos sikerélményt kínál számodra. Mire 
vársz, ne habozz!

A triatlon a XXI. század egyik legnépszerűbb egyéni sportja. Kiváló 
edzésforma, hiszen három különböző sportot - úszás, kerékpározás, 
futás - gyúr egybe, így egyrészt több izomcsoportot is fejleszt, más-
részt pedig kevesebb lesz az esély arra, hogy valaki megunja. Ezért is 
ajánlom mindenkinek, aki mozogni szeretne.

Az edzések változatosak, mindenki megtalálja a neki tetsző alkalmat, 
legyen kezdő, vagy akár haladó.  Mindent külön lehet fejleszteni, ha 
valaki nagyon jó futó, attól még tud a kezdő úszás csoportba járni 
és fordítva. A cél mindenki számára az állóképesség megszerzése, az 
egész test egyenletes edzése, a változatos és rendszeres mozgás be-
építése a mindennapokba.

TRIATLON

TOLLASLABDA

KERESZTESI GITTA
SZAKOSZTÁLYI KAPCSOLATTARTÓ
VEZETŐEDZŐ

VIDA ALEXANDRA
ELTE SPORTÖSZTÖNDÍJAS

Polythlon ETK és Sashegyi Gepárdok

ELTE Tollaslabda

Hol?
BEAC - fszt. 12.

A csarnok bejárata

Hol?
BEAC csarnok

Kit keressek?
Keresztesi Gitta

gitta.polythlon@gmail.com

Kit keressek?
Vida Alexandra

szasza22.vida@gmail.com

Mikor?
Lásd: úszás, futás,

kerékpár

Mikor?
K: 16:30-18:00
CS: 15:00-16:30
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Az úszás megtanítja a embert saját testének használatára. Fejleszti a 
tüdőt, az izmokat, jó tartást biztosít. A mai ülő munkát végző embe-
rek körében mindenkinek kötelezővé tenném a heti 1-2 úszóedzést. 
Meglátjátok, csodákat tesz majd, nagyon jó alakformáló.

Az edzésen tudás szerinti csoportokban 4 pályán 4 féle feladatsorral 
dolgozunk, ahol mindenki megtalálja a számítását, akár teljesen kez-
dő, akár a Balatont akarja átúszni. Nincsenek korlátok, csend van a víz 
alatt és ez a legfelszabadítóbb érzés a világon.

A vízilabdát edzés nélkül nem lehet játszani. Nem olyan, mint a 
grund, hogy csak leszaladunk egy labdával és dobáljuk vagy rúgjuk. 
Folyamatos gyakorlás szükséges a játék műveléséhez.

Várjuk mindazon hallgatókat, akik az egyetem mellett heti 2-3 edzés-
sel a folyamatosan erősödő Budapesti Vízilabda bajnokságban ját-
szanának, de természetesen fejlődési lehetőséget biztosítunk azok-
nak is, akik csak edzésre szeretnének járni és ki szeretnék próbálni 
magukat. Az ELTE-s jogviszonnyal rendelkező hallgatók játszhatnak 
a MEFOB-on, illetve különféle ösztöndíjakra pályázhatnak, ami a ta-
nulmányok alatt könnyebbé teheti az egyetemi éveket.

VÍZILABDA

ÚSZÁS
KERESZTESI GITTA
SZAKOSZTÁLYI KAPCSOLATTARTÓ
VEZETŐEDZŐ

VÁRHELYI ZOLTÁN
EDZŐ

ELTE Vízilabda DSK

Polythlon ETK és Sashegyi Gepárdok

Hol?
Hajós Alfréd Uszoda
Tüzér utcai Uszoda

Hol?
Tüske Uszoda

Hajós Alfréd Uszoda

Kit keressek?
Várhelyi Zoltán

zoltan.varhelyi@gmail.com

Kit keressek?
Keresztesi Gitta

gitta.polythlon@gmail.com

Mikor?
Hajós: CS: 20:30-
Tüzér: P: 20:30-

Mikor?
Tüske - Minden hétköznap 

19:00-
Hajós - K/CS: 6:00-



Esemény: Gólyatábori Sportkampány
Időpont: 2018. augusztus 24. - szeptember 8.
Helyszín: gólyatáborok

Gólya vagy? Akkor Neked még minden új! Ezért indul el a BEAC, az egyetem spor-
tegyesülete egy lelkes, tájékoztató körútra. Az egyetem sportszervezőivel és spor-
tösztöndíjasaival karöltve augusztus közepe és szeptember eleje között sok-sok 
sportprogrammal a Te gólyatáborodba is ellátogatunk, bekapcsolódva a Karod 
sportnapjába. Amikkel készülünk: bemutatók, vetélkedők, bajnokságok, VIWA fris-
sítők, nyereményjátékok. Találkozzunk a gólyatáborban, hogy már a tanév kezdése 
előtt kiválaszthasd, mit sportolnál szívesen az egyetemi évek alatt!

Esemény: Testnevelés kurzusok felvétele a Neptunban
Határidő: 2018. szeptember 14.
Helyszín: Neptun szerint

Sportolj kreditért!
Szeretnél bevinni az óráid közé egy kis testmozgást? Érdekes kurzust keresel? 
Nem tudod, mit válassz? A legjobb döntés a SPORT! Élj a lehetőséggel! Most szé-
les körben választhatsz az ELTE általános testnevelés kurzusai közül. Oktatóink 
színvonalas és vidám hangulatú edzéseket kínálnak az ELTE összes hallgatójának! 
Több, mint 40 óra közül választhatsz! A kurzusokra a tárgyfelvételi időszakban van 
lehetőség jelentkezni. Keresd meghirdetett általános testnevelés óráinkat a Nep-
tunban, VTN kóddal!

Esemény: Diákhitel - ELTE Sport7
Időpont: 2018. szeptember 10 - 14.
Helyszín: BEAC, Bogdánfy úti ELTE Sporttelep

A Diákhitel támogatásával megrendezésre kerülő ELTE Sporthét a legjobb lehető-
ség, hogy megismerkedj az egyetem sportolási lehetőségeivel.  A nyílt hét folya-
mán minden edzésünk ingyen kipróbálható. Gyere és ismerd meg fiatal edzőinket, 
sportösztöndíjas hallgatóinkat és mozogj együtt gólyatársaiddal! A sportprogra-
mok mellett nyereményjátékkal is készülünk! Megéri eljönni!
Részletekért látogass el a www.beac.hu oldalra és keresd Facebookon az ELTE 
Sport7 eseményét!

ŐSZI FÉLÉV
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Esemény: Őszi kari focibajnokságok
Nevezési határidő: 2018. szeptember 11.
Kezdés: 2018. szeptember 17-től
Helyszín: BEAC, Bogdánfy úti ELTE Sporttelep

Szervezz csapatot már a gólyatáborokban és nevezz az egyetem legnagyobb 
sporteseményére! Több mint 150 csapat méri össze tudását a pályán az ELTE foci-
bajnokságában.
Részletek: Facebook: ELTE-BEAC Futsal Bajnokság | www.eltefoci.hu

Esemény: Edzések a BEAC-on
Edzések kezdete: 2018. szeptember 17-től - folyamatosan, egész évben
Helyszín: lásd www.beac.hu „Sportolni szeretnék” menüpontja

Közel 40 sportág edzései kezdődnek el szeptember közepén. Gyere és mozogj 
együtt hallgatótársaiddal egész évben, fiatalos edzéseinken! Szinttől és előkép-
zettségtől függetlenül várunk mindenkit. Fiúk, lányok, itt a helyetek!

Esemény: NB2-es férfi futsal mérkőzések
Időpont: 2018 szeptemberétől minden második hétfőn
Helyszín: BEAC, Bogdánfy úti csarnok

Gyere és szurkolj az BEAC férfi futsal csapatának, minden második hétfőn a Bog-
dánfy úti Sporttelepen 20 órai kezdettel!

ŐSZI FÉLÉV
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Esemény: Egyetemi Sport Nemzetközi Napja
Időpont: 2018. szeptember 20.
Helyszín: Tüskecsarnok, Lágymányos

Az Unesco az Egyetemi Sport Nemzetközi Napjaként jelölte ki szeptember 20-át. 
Ezen a napon mi is változatos sportprogramokkal készülünk az érdeklődők szá-
mára. ELTE Inkluzív Sportnap, 5vös 5km. További részletekért kövesd a BEAC FB 
oldalát!
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Esemény: NB1-es női kosárlabda mérkőzések
Időpont: 2018 októberétől szombatonként
Helyszín: Gabányi László Sportcsarnok, 1116 Budapest, Hauszmann Alajos utca 5.

Gyere és szurkolj Balogh „Bubu” Judit NB1-es BEAC női kosárlabda csapatának, 
minden második szombaton a Gabányi László Sportcsarnokban!
Részletek: beac.hu/kosarlabda

ŐSZI FÉLÉV
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Esemény: XXXV. 5vös5km futóverseny
Időpont: 2018. szeptember 20.
Helyszín: ELTE Lágymányosi Kampusz

2018. szeptember 20-án 5 óra 5 perckor indul a már-már hagyománynak számító, 
idén XXXV. alkalommal megrendezett 5vös 5km futóverseny. A versenyen híres 
sportolókkal találkozhattok, bemelegíthettek az ELTE Aerobik edzőjével, a futás 
végén pedig izgulhattok a tomboláért és persze a helyezésekért.
Részletes információk: eotvos5.elte.hu, Facebook oldal: ELTE 5vös 5km

Esemény: III. ELTE Inkluzív Sportnap
Időpont: 2018. szeptember 20.
Helyszín: Tüskecsarnok

Az ELTE valamennyi polgára számára, így a fogyatékossággal élő hallgatók és 
a dolgozók számára is közösségi élményt, mozgást, kikapcsolódást nyújtó ese-
ményt tervezünk, amelynek a szlogenje: „A sport mindenkié”. A programban az 
inkluzivitást nem csupán a fogyatékossággal élő hallgatók felé történő nyitottság 
jelenti majd, azokat a hallgatókat is várjuk a rendezvényre, akik szeretnék kipróbál-
ni a legnépszerűbb parasportokat.



Esemény: III. University Sports Festival Budapest
Időpont: 2018. november
Helyszín: BEAC, Bogdánfy úti ELTE Sporttelep

Let’s move together – hangzik a University Sports Festival Budapest mottója, mely 
az ELTE és Hallgatói Önkormányzata, valamint az ESN ELTE és a BEAC szervezésé-
ben kerül megrendezésre. Az esemény célja, hogy a Budapesten tanuló külföldi 
hallgatók betekintést nyerjenek a budapesti egyetemi sportéletbe, kötetlen for-
mában, jó hangulatban próbálják ki a legnépszerűbb, legújabb sportágakat. Az 
esemény végén a legsportosabb felsőoktatási intézmény is díjazásra kerül.

Esemény: Téli focibajnokságok
Időpont: 2018. december elejétől (nevezési határidő: 2018. november vége)
Helyszín: BEAC, Bogdánfy úti ELTE Sporttelep

Részletek: Facebook: ELTE-BEAC Futsal Bajnokság | Honlap: www.eltefoci.hu

Esemény: ELTE FIT Night7
Időpont: 2018. október 4.
Helyszín: BEAC, Bogdánfy úti ELTE Sporttelep

Látogass el Te is az ELTE FIT Night rendezvényre és vegyél részt az éjszakába nyúló 
sportolási élményekben! Minden ami fitness, minden, ami mozgás, garantált jó 
hangulat és kikapcsolódás vár a számos mozgásformát felvonultató eseményen. 
Ha eddig még nem tetted, itt megismerheted és kipróbálhatod milyen sportolási 
lehetőségeket tartogat számodra az egyetem. Számos előadás, színpadi bemuta-
tó, híres és eredményes sportoló, kipróbálható edzések és edzésmódszerek várják 
az érdeklődőket. Részletek: fitnight.eltesport.hu
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Esemény: Testnevelés kurzusok felvétele a Neptunban
Határidő: 2019. február közepe
Helyszín: Neptun szerint

Esemény: Edzések a BEAC-on
Edzések kezdete: 2019. február 11-től - folyamatosan, egész évben
Helyszín: lásd: www.beac.hu

Esemény: X. Kárpát-medencei Egyetemek Kupája
Időpont: 2019. március eleje
Helyszín: BEAC, Bogdánfy úti ELTE Sporttelep

Gyere és szurkold végig a hétvégét velünk az egyik legnívósabb sportesemé-
nyünkön, a Kárpát-medencei Egyetemek Kupáján! A Kárpát-medence legjobb 
egyetemi futsal csapatait felvonultató torna évente kerül megrendezésre az ELTE 
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat, az egyetem részönkormányzatai és a BEAC 
támogatásának és operatív közreműködésének köszönhetően. Ezen a hétvégén 
számos csapat érkezik hozzánk, többek között Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből 
és Újvidékről hogy elnyerjék a KEK kupát. Nézzük együtt a Titánok harcát, találkoz-
zunk az első sorban! Részletek: kek.elte.hu

Esemény: Tavaszi kari focibajnokságok
Időpont: 2019. március elejétől (nevezési határidő: 2019. február közepe)
Helyszín: BEAC, Bogdánfy úti ELTE Sporttelep

Esemény: Éjszakai Sport
Időpont: 2019 tavasza
Helyszín: BEAC, Bogdánfy úti ELTE Sporttelep

Egy rendezvény, amiből a hallgatóktól és az öregdiákoktól kezdve az oktatókig és 
tanárokig mindenki kiveszi a részét, és csapatokat alkotva barátságos mérkőzése-
ket játszik többféle csapatsportban: labdarúgásban, kosárlabdában, röplabdában. 
Garantáljuk, hogy akkor sem fogsz unatkozni, ha épp nincs mérkőzésed. Hogy mi-
ért? Gyere és nézd meg! Zenekarok, játékok, edzések, küzdősportok, életmód-ta-
nácsadás és még sok minden más!
Részletek: ejszakaisport.elte.hu
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Esemény: Tavaszi Sportkampány
Időpont: 2019. április-május
Helyszín: ELTE karok, kollégiumok

Tavasszal a BEAC 40 sportággal látogatja végig az ELTE kari és kollégiumi napjait. 
Minden helyszínen érdekes programokkal várunk, legyen szó egy belvárosi kam-
puszról vagy egy külvárosi kollégiumról. Ha még nem csatlakoztál az ELTE sportos 
csapatához, akkor itt megtudhatsz mindent a sportolási lehetőségekről!

Esemény: Sárga70 Teljesítménytúra
Időpont: 2019. május. 1.
Helyszín: Budai hegység, indulás Hűvösvölgyből

Újabb, nagy tömegeket megmozgató Sárga Teljesítménytúra a BEAC természet-
járói szervezésében. A Budapest-közeli fantasztikus tájakon kanyargó kalandra 
Téged is szeretettel várnak a szervezők! Kezdőknek és gyakorlottabb túrázóknak 
egyaránt változatos kihívásokat kínálunk! ELTE-seknek a nevezés ingyenes!
Facebook: ELTE-BEAC Természetjárás

Esemény: XXXVI. 5vös5km futóverseny
Időpont: 2019. május eleje
Helyszín: ELTE Lágymányosi Kampusz
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Aerobik/Aerobics

Air Flow Jóga/Air Flow Yoga

Asztalitenisz/Table tennis

Atlétika -egyetemi/Athletics

 
Atlétika Szakosztály/Athletics

Box

Brazil Jiu-jitsu/Brazilian Jiu-jitsu

Cheerleading

Darts

Falmászás/Climbing

Funkcionális köredzés/Functional training

Futás/Running

Futás /BEAC Atlétika Futóklub/

Futsal (férfi/men)

Futsal (női/women)

Hastánc/Belly dancing

Jóga/Yoga

Kajak-kenu/Kayak-canoe

Kerékpár/Bicycle

Kettlebell

Kézilabda (férfi)/Handball (men)

Kézilabda (női)/Handball (women)

Kick-box

Konditerem/Gym

Kosárlabda (férfi)/Basketball (men)

Pulay Szilvia

Dömény Kata

Kanics Máté

Janecskó András

Gerendási István

Rozgonyi Áron

Bence György

Kovácsik Rita

Kass Zoltán

Erdős Gábor

Kovács Bálint

Keresztesi Gitta

Gerendási István

Árendás Tamás

Sajben Marcell

Molnár Ágnes

BEAC Iroda/BEAC Office

Papp Viktor

Keresztesi Gitta

Gölöncsér Dániel

Kárpáti Dávid

Bagdács Fruzsina

Németh Márk

BEAC Iroda/BEAC Office

Mayer Patrik

elteaerobik@gmail.com

airflow.beac@gmail.com

kanicsm@gmail.com

janecskoa@freemail.hu

beacatletikase1898@gmail.com

beacboxing@gmail.com

graciebarra420@gmail.com

rita.kovacsik@hotmail.com

kazonacci@gmail.com

maszoedzes@gmail.com

beac.eronlet.fitnesz@gmail.com

gitta.polythlon@gmail.com

beacatletikase1898@gmail.com

futsal@beac.elte.hu

marcell.sajben@gmail.com

elteoriental@gmail.com

joga.eltebeac@gmail.com

eltevezes@gmail.com

gitta.polythlon@gmail.com

beac.eronlet.fitnesz@gmail.com

eltebeac.kezilabda@gmail.com

eltebeac.kezilabda@gmail.com

nemethmark9700@gmail.com

szervezes@beac.elte.hu

mpata94@gmail.com

SPORTÁG/SPORTS KAPCSOLAT/CONTACT E-MAIL
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Kosárlabda (női)/Basketball (women)

Kung Fu 

Labdarúgás/Soccer

Latin tánc

Modern jazztánc/Modern jazzdance

Muay thai 

Polefitness

Röplabda (női/férfi)/Volleyball (women/men)

Súlyzós erőedzés 

Sakk/Chess

Spinning

Tájfutás/Orienteering 

Természetjárás/Hiking 

Tollaslabda/Volleyball

TRX

Triatlon/Triathlon 

Úszás/Swimming

Vízilabda/Water polo

Kispályás labdarúgó-bajnokságok, kupák
Five-a-side tournaments, cups

Regdánszki Tamara

Liszka László

Juhász Péter

Lám Bogi

Wéber Edi

Sebők Máté

Farkas Lilla

Bögöly András

Gölöncsér Dániel

Gungl Ábel/Grimm György

BEAC Iroda/BEAC Office

Hajas Csilla

Hernádiné Győriványi Flóra

Vida Alexandra

Barátosi Levente

Keresztesi Gitta

Keresztesi Gitta

Várhelyi Zoltán

Sajben Marcell

tamararegdanszki@gmail.com

tunghse1994@gmail.com

juhasz.peter@outlook.com

eltelatintanc@gmail.com

eltejazztanc@gmail.com

mate.sebok86@gmail.com

elte.pole@gmail.com

elteandris@gmail.com

beac.eronlet.fitnesz@gmail.com

gabelll07@gmail.com/ grimmgy@t-online.hu

cycling.beac@gmail.com

sila.hajas@gmail.com

flora.gyorivanyi@gmail.com

szasza22.vida@gmail.com

beac.eronlet.fitnesz@gmail.com

gitta.polythlon@gmail.com

gitta.polythlon@gmail.com

zoltan.varhelyi@gmail.com

eltese2008@gmail.com

Információk/For further information:

BEAC Iroda/BEAC OFFICE
1117 Budapest, Bogdánfy u. 10/B.
www.beac.hu
Tel: 061-209-0617
E-mail: szervezes@beac.elte.hu

SPORTÁG/SPORTS KAPCSOLAT/CONTACT E-MAIL
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Kön y v e sbolt j a i nK

1053 Budapest, Kecskeméti u. 10–12.
Telefon: 483-8001
Ny it vata rtás
Hétfő, kedd, szerda, péntek: 9.00–17.00
Csütörtök: 10.00–18.00

1075 Budapest, Kazinczy u. 23–27. fszt.
Telefon: 461-4500/3868
Ny it vata rtás
Hétfő: zárva
Kedd, szerda, csütörtök: 9.30–16.30
Péntek: 9.30–17.30, Szombat: 9.30–13.30

www.e-otvos.com

 ÖTVÖS-

tankönyvek
szakkönyvek
társasjátékok
használt könyvek
nyomtatás
fénymásolás

Boltjaink és 
webáruházunk 

megújultak!
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www.diakhitel.hu

Váltsd valóra 
terveidet a diákhitellel!
Diákhitel1: Bármire, 2,30%-os kamattal
Diákhitel2: Önköltségi díjra, 0%-os kamattal

BÁRMI LEHETSZ 
MI TÁMOGATJUK!


