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A BEAC 20 szakosztályában közel 40 sportágban 5700 
fő sportol rendszeresen. Több mint 70 edző vezetésé-
vel 353 edzést és számos mérkőzést szervezünk vá-
rosszerte.

2020 tavaszán a járványügyi helyzettel kapcsolatban 
olyan kormányzati döntések születtek, melyek jelen-
tősen érintették klubunk, a BEAC működését. A köz-
oktatási és felsőoktatási intézmények, a sportpályák 
bezárása éppúgy érintették az élsportot, versenyspor-
tot, mint a szabadidősportot.

A BEAC szervezői rendkívül gyorsan reagáltak az igényekre és az elsők között kezdtük el 
online edzéseinket megtartani. Így született meg a „Sport mindenkor” program, amely 
virtuális órarendjével és élő közvetítéseivel biztos pont volt a nehéz időkben. Aerobik- és 
jógaóráinkat ezrek követték élőben 
az ország, sőt Európa minden tájáról. 
Ezen kívül online erőnléti edzésekkel 
és Csere Gáspár olimpikonunk jóvoltá-
ból futótippekkel segítettük elviselni a 
karantén-időszakot. Célunk volt, hogy 
megőrizzük sportolóink egészségét, 
formában tartsuk őket, és fenntartsuk 
az edzéseink és a sportolás rendsze-
rességét. A korlátozások enyhítésével 
júliusban nagy örömmel tértünk visz-
sza a személyes edzésekhez. 

A BEAC a nyár folyamán jelentős fejlesztéseket végzett, hogy a kialakult helyzetben is el-
érhető, minőségi sportolást biztosítson minden sportolni vágyó számára. Az új honlapon a 
könnyebb tájékozódás mellett online bérletvásárlási rendszert vezetünk be. Szükség ese-

tén online videós edzéseket, edzésprogra-
mokat teszünk közzé. Emellett a helyszíni 
edzéseken minden higiéniai előírást betar-
tunk. 
Nem tudjuk mit hoz a jövő, de a BEAC ré-
széről egy biztos: mi mindig kínálunk szá-
motokra sportolási lehetőséget. A válasz-
táshoz nyújt számotokra segítséget a 11. 
éve minden tanévben megjelenő ingyenes 
ELTE Sportkisokos.



Kedves Egyetemi Hallgatók, Kedves Sporttársak!
A sportolás kiemelkedően fontos tevékenység az egészséges em-
berek életében. A 2020-as év eseményei azonban még inkább 
rávilágítottak arra, hogy a rendszeres mozgás az életünk minden 
területén segítséget nyújthat átlendülni a nehézségeken és nagy 
szerepe van a szellemi frissességünk megőrzésében is. A koronaví-
rus járvány és a szükséges intézkedések nyomán történt bezárkó-
zás sokakat megviselt lelkileg, szellemileg és testileg egyaránt. Egy 
ilyen helyzetben a mozgás bármely formája sokat enyhít a problé-
mákon és nélkülözhetetlen egészségünk megőrzésében.
Bízom benne, hogy mind a fiatalok, egyetemisták, mind az időseb-
bek körében még többen kezdtek valamilyen sportolási lehetőség 
felé nyitni, hiszen sohasem késő új dologba kezdeni. Merjünk vál-
toztatni életformánkon, még ha ez nem is mindig könnyű feladat. 
Mindenkit arra bíztatok, hogy keresse meg a hozzá illő, számára 
örömet nyújtó mozgásformát, amely egész életében kikapcsoló-
dást jelenthet mindennapjaiban.
Mindenkinek kellemes időtöltést és minél több sportolást kívánok! 

Prof. Dr. Borhy László - az ELTE rektora

Kedves Hallgatóink, kedves Sporttársak!
2020 tavaszán olyan időszakot éltünk meg, amelyből hónapokra 
kiszorultak a közösségi sportos együttléteink. A kényszerhelyzet 
miatt hiányt szenvedtünk a megszokott mozgásformáink gya-
korlásában, a rendszeres sport által kialakult jó emberi kapcso-
lataink ápolásában, visszaszorultak a testünk - lelkünk edzésére, 
karbantartására fordítható lehetőségeink. Nem vehettünk részt 
meccseken, több sportrendezvényünk elmaradt. A helyzet kon-
szolidálódása után még hangsúlyosabban érezzük, hogy azokat 
az alkalmakat és közösségeket, melyek szellemi és fizikai jóllé-
tünk megtartásának „garanciái”, igenis meg kell becsülnünk. 
Profitálnunk kell ezekből a tapasztalatokból.
Az ELTE történetében mély hagyományai vannak az egyetemi 
sportnak, melynek legfontosabb feladata az, hogy egészséges ér-
telmiséget, egészségtudatos felnőtteket adjon a társadalomnak.
Az ország egyik legnagyobb egyetemeként célunk, hogy bizto-
sítani tudjuk hallgatóink és munkavállalóink fizikai fejlődését, 
testi-lelki egyensúlyát és az ezekhez elengedhetetlen szolgálta-
tások, infrastruktúra és eszközök rendelkezésre állását. Kulcsfon-
tosságúnak tartom a sportinfrastruktúra folyamatos fejlesztését, 
hogy az egyre növekvő igényeket ki tudjuk szolgálni, ezért az 
ELTE és a BEAC az eddiginél is szorosabb intézményi együttmű-
ködésre törekszik. 

Kívánom, hogy minden hallgató sportolói közösségben megélt élményekkel gazdagodjon, és életük 
szerves része legyen a mozgás! Legyen aktív és sokszínű az egyetemi sportélet!

Dr. Scheuer Gyula - az ELTE kancellárja

KÖSZÖNTŐ
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Kedves Hallgatótársam!
Engedd meg, hogy gratuláljak a sikeres felvételihez, és elsők kö-
zött köszöntselek az ELTE sokszínű és izgalmas hallgatói életé-
ben, amelyben az elme pallérozása mellett kiemelt helyet kap az 
egyetemi sportélet is. Az egyetemi évek során rengeteg lehetőség 
kínálkozik a sportolni vágyó fiataloknak, amiket érdemes kihasz-
nálni, 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 
a hozzád leginkább illő sportágat. Sportklubunk, a BEAC minden 
egyetemi polgár számára nyitva áll, a lehetőséggel csak élni kell. A 
hagyományok és a klasszikus sportok mellett fontos, hogy lépést 
tartsunk a korral, így számos új sportágat próbálhatsz ki, mint a 
polefitness, a modern jazztánc, az aerobik, a cheerleading vagy az 
erőnléti edzések.  Ezek által új és izgalmas fejezeteket nyitunk az 
egyetemi sport történetében. A Hallgatói Önkormányzat képvi-
selőivel 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! 
Horváth Mihály - az ELTE HÖK elnöke

Kedves ELTE polgárok!
Az egyetemi sport mindenkié! Szakképzett edzőink az ELTE korábbi 
hallgatóiként mindent megtesznek, hogy felejthetetlen élmények-
kel gazdagodjatok. Szintektől, céloktól függően a BEAC-ban meg-
találjátok, ami leginkább illik hozzátok. Együtt sportolhattok lelkes 
amatőrökkel, de olimpikonokkal is. Közel 40 féle szabadidősportból 
választhattok, nevezhettek házi bajnokságokra, kurzusként űzhet-
tek sportokat, és a versenysport világa is nyitva áll előttetek.
A BEAC élen jár az új sportágak meghonosításában is, így a legdi-
vatosabb sportokat is űzhetitek nálunk, legyen szó a legújabb fit-
nesz, küzdősport irányzatokról, táncsportokról vagy akár az airflow 
jógáról. Évközben számos programunkon kikapcsolódhattok, de 
már a szeptember 7-11. közötti ELTE Sport7-en is első kézből ismer-
kedhettek meg minden sportolási lehetőséggel.
Az aktív sportolás mellett számítunk rátok szurkolóként is NB1-es 
kosárlabda csapatunk meccsein, de a BEAC csapatába is várunk 
benneteket szervezőként, edzőként!
Az ELTE sportklubjaként hitvallásunk, hogy a 19. századi magyar 
sport örökségét, az angolszász sporthagyományok értékeit meg-
őrizzük és minőségi sportolási lehetőséget egy igazi egyetemi 
sportközösséget teremtsünk számotokra.

Simon Gábor - a BEAC igazgatója

KÖSZÖNTŐ
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Az ELTE sportegyesületeként 1898-ban alapított BEAC mindenkit vár, aki mozogni, edzeni, testileg-lel-
kileg felüdülni, esetleg versenyezni szeretne. Több mint 40 sportág közül választhattok, így biztosan 
megtaláljátok a kedvenc mozgásformát. Böngésszetek a klub megújult honlapján és váltsátok meg 
bérletetek online!
Az ELTE-n kétféle módon tudtok sportolni: a BEAC mindenkit vár délutáni edzéseire, foglalkozásaira, 
míg a Neptunban kredites választható testnevelés kurzusok közül válogathattok.

A testnevelés kurzusok mellett a BEAC edzésein is részt lehet venni, mely 
órákat az ELTE sportösztöndíjas hallgatói, valamint a BEAC edzői, oktatói 
tartják. Az edzéseken kortól, nemtől, szinttől függetlenül bárki részt vehet, 
szabadidős-, és versenysportra egyaránt lehetőség nyílik. A 2020/2021-es 
tanévben a következő sportok közül választhatnak az érdeklődők:

Csapatsportok: futsal, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, röplabda, vízilabda
Küzdősportok: box, brazil jiu-jitsu, karate, kick-box, kung-fu, muay thai
Aerobik: alakformáló, gerinctréning, pilates, zumba, zsírégető edzés
Táncok: argentin tangó, cheerleading, hastánc, hip-hop, moderntánc
Erőnléti edzések: intenzitás mánia, funkcionális köredzés, súlyzós erőedzés, 
súlyzós intervall edzés, TRX
Ütős sportok: asztalitenisz, tollaslabda
Egyéb sportok: air flow jóga, atlétika, ballansz tréning, darts, falmászás, jóga, 
kajak-kenu, konditerem, polefitness, sakk, spinning, tájfutás, természetjárás, 
triatlon (úszás, futás, kerékpár)

Az edzések időpontját és kapcsolattartóját megtalálod a beac.hu oldalon 
és a kiadvány további oldalain!

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

Választható sportágak: aerobik, argentin tangó, asztalitenisz, atlétika, bal-
lansz tréning, box, brazil jiu jitsu, cheerleading, csörgőlabda, crossminton, 
falmászás, floorball, futsal, funkcionális tréning, futás, gerinctorna, gyu-
ryu karate, hajózási ismeretek, hallatlan salsa, hastánc, játékvezetői tanfo-
lyam, jóga, kajak-kenu, kettlebell, kickbox, kondicionálás, kosárlabda, kínai 
mozgásművészet (kung-fu), labdarúgás, moderntánc, muay-thai box, női 
labdarúgás, női önvédelem, paraúszás, röplabda, sakk, spinning, squash, 
swing tánc, sziklamászás, tájfutás, társastánc, tenisz, természetjárás, tollas-
labda, TRX, úszás, vívás, 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 SPORTOLHATTOK 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. 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 uni-
versity 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! For further information please check our website: www.beac.hu

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 espe-
cially for foreign students:

Team sports: basketball, futsal, handball, soccer, volleyball, waterpolo
Martial arts: box, brazilian jiu-jitsu, goju-ryu karate, kick-box, kung-fu, 
muay thai
Aerobics: body shaping, spine training, fat-burning, pilates, zumba
Dances: argentine tango, belly dance, cheerleading, hip-hop, modern dance
Racket sports: badminton, table tennis
Fitness sports: intensity mania, interval training, functional training, TRX
Water sports: kayak-canoe, waterpolo
Other sports: air flow yoga, athletics, ballance, training, chess, darts, gym, 
hiking, orienteering, polefitness, spinning, triathlon (swimming, running, 
cycling), yoga, wall-climbing

Check www.beac.hu for contacts and training times!

The sportlife of ELTE is organized around two major ideas: courses offered 
by the Sports Department 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 con-
tact the manager of Physical Education and Sports Center: sportkozpont@
ppk.elte.hu

You can choose from:
Aerobics, Argentine tango, Athletics, Badminton, Ballance training, Bas-
ketball, Belly dancing, Box, Jiu-jitsu, Cheerleading, Chess, Climbing,  Cro-
ssminton, Conditioning, Cycling, Fencing, Floorball, Football, Football for 
women, Functional training, Futsal, Hiking, Kettlebell, Kung-fu, Kayak-Ca-
noe, Modern dance, Muay thai, Orienteering, Running, Spinning, Squash, 
Swimming, Swing dance, Table tennis, Tennis, Triathlon, TRX, Volleyball, 
Yoga, Zumba

2. TRAININGS ORGANIZED BY BEAC

1. COURSES AVAILABLE VIA NEPTUN

INTRODUCING SPORTS AT ELTE
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Az ELTE kiemelt figyelmet fordít az inkluzivitásra. A kredites testnevelésként űzhető csörgőlabda 
és hallatlan salsa kurzusokon ép és sérült hallgatók sportolhatnak együtt, míg az előbbi két kur-
zus mellett már a paraúszás is űzhető az egyetemen. Az ELTE Online Kovács Krisztinával, az ELTE 
Speciális Hallgatói Ügyeket Támogató Irodájának (SHÜTI) vezetőjével és Páni Róberttel, a férfi 
csörgőlabda szövetségi kapitánnyal, a csörgőlabda kurzus oktatójával beszélgetett:

A SHÜTI a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányi ügyeit szervezi. A sportolási lehetősé-
geket is Önök szervezik?
Kovács Krisztina: Amikor 2015-ben létrejött ez a központ, a BEAC-cal egyeztettünk, hogy milyen 
különböző sportágakat tudnánk testnevelés kurzuson belül indítani, amely akadálymentesek a 
hallgatóink számára. A legfőbb célunk az volt, hogy a súlyosabban sérült hallgatóinknak – akik 
egyik meglévő sportágat sem tudják választani – biztosítsunk sportolási lehetőségeket. A másik 
cél, hogy a sporton keresztül a nem fogyatékos hallgatók megismerhessék a speciális igényű 
hallgatótársaik helyzetét. Ilyen célzattal indítottuk a csörgőlabdát. Páni Róbert, a magyar férfi vá-
logatott edzője vezeti a kurzusokat és a vakok iskolája biztosítja számunkra az edzések helyszínét. 

A paraúszás lehetőséget nyújt valamennyi testi és 
érzékszervi fogyatékossággal élő hallgató számára, 
hogy szakedző segítségével megtanuljon úszni vagy 
fejlessze úszó tudását.

A hallatlan salsa nevű kurzusunk pedig azért ezt a ne-
vet kapta, mert a két oktató egy hallássérült pár, akik 
versenytáncosok. Ezzel is a hallgatókat érzékenyítjük: 
nem lehet senkit skatulyába zárni, súlyos hallássérült-
ként is kitűnően meg lehet tanulni ezt a táncot.

Tavaly megrendezték az első csörgőlabda MEFOB-ot. Milyen volt ez a hiánypótló esemény?
K.K.: Remek hangulatban telt ez az eseményünk! Sok csapat volt sok egyetemről, emellett szá-
mos közszereplő is megjelent. Többek között a DJ-producer Pixa, Klivinyi Kinga, a Fradi válogatott 
kézilabdázója, Vágó Fanny, 53-szoros válogatott labdarúgó, az olimpikon atléta, Kazi Tamás, illetve 
Szabó László, az MPB elnöke, valamint Murai László, a HÖOK elnök is részt vettek az Egyetemi OB-
n, amelyet nagy örömömre egy ELTE-s csapat nyert meg! Novemberben biztosan lesz folytatása!

Róbert, hogyan került kapcsolatba a csörgőlabdával?
Páni Róbert: 1986-ban a vakok iskolájába kerültem gyer-
mekfelügyelőként, ahol kaptam 33 rosszcsont vak gyere-
ket. 19 évesen meg kellett próbálnom valahogy megszólí-
tani a gyerekeket, hogy rá tudjam venni őket arra, hogy az 
életvitelükhöz szükséges teendőket meg tudják csinálni. 
Először az iskola folyosóján találkoztam a csörgőlabdával, 
ahol a gyerkőcök teljesen szervezetlen módon labdáztak. 
Gurították, rávetődtek, hatalmas örömet leltek minden 
gólban, labdaelkapásban; nekem pedig felszabadító ér-
zés volt a lelkesedésüket látni, hiszen a sport különösen közel áll a szívemhez. Rádöbbentem, 
hogy egy remek lehetőség arra, hogy közösen fejlesszük a sportágat és ezen keresztül a látássé-
rültek életét is. 

Miben különleges a csörgőlabda?
P. R.: A csörgőlabda az egyetlen olyan sportág a látássérültek számára, amit külön nekik hoztak 
létre. A szemüveg felvétele után a látónak ugyanannyi esélye van, mint a látássérültnek. Ez a va-
rázs az, ami miatt a csörgőlabda a látássérültek legnépszerűbb sportága. 

Én is kipróbálnám. Bárki kipróbálhatja?
P.R.: Bárki, aki a Neptunban jelentkezik. Mindenkinek bátran ajánlom! Sok hallgató, volt hallgató, 
még a mai napig visszajár a kurzusokra. Úgy tűnik sikerült megfogni őket a csörgőlabda varázsá-
val és az edzéseken létrejövő hangulattal. 

SPORT FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐKNEK
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3

4
6

1 Bogdánfy úti sporttelep - 1117 Bogdánfy u. 10.
aerobik, airflow, argentin tangó, ballansz tréning, brazil jiu-jitsu, cheerleading, futsal,
intenzitás mánia, jóga, karate, kettlebell, kick-box, muay-thai, polefitness, spinning,

TRX, triatlon, kosár-, kézi-, tollas-, röplabda, kispályás focibajnokság, konditerem 

1 Tüskecsarnok és Uszoda - 1117 Magyar Tudósok körútja 7.
futsal, kézilabda, kosárlabda, úszás 

2 Mérnök utcai sporttelep - 1119 Mérnök utca 35.
nagypályás labdarúgás, kispályás foci, aerobik

asztalitenisz, hastánc, hip-hop

3 ELTE Vízisporttelep - 1237 Vízisport utca 48.
kajak-kenu

4 ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium
1088 Trefort u. 8.

aerobik, cheerleading, önvédelmi edzés

5 ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium
1053 Papnövelde u. 4.

aerobik, funkcionális köredzés, jóga, röplabda

6 ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola
1146 Cházár András u. 10.

aerobik

+ Kari és kollégiumi sportpályák



Tanévkezdő Sportkampány
2020. augusztus 24. - szeptember 6.

www.beac.hu

XXXIX. 5vös5km futóverseny
2020. szeptember 22.
www.eotvos5.elte.hu

V. University Sports Festival Budapest
2020. novembere

FB: University Sports Festival BP 2020

II. Csörgőlabda MEFOB
2020. november 19-20.

FB: Csörgőlabda MEFOB 2020

Sárga70 Teljesítménytúra
2021. május. 1.

FB: ELTE-BEAC Természetjárás

XII. Kárpát-medencei Egyetemek Kupája
2021 március eleje

www.kek.elte.hu

beacfoci.hu focibajnokságok
Szeptembertől egész évben

www.beacfoci.hu

ELTE Éjszakai Sport
2021 áprilisa

ejszakaisport.elte.hu

ELTE Sport7
2020. szeptember 7 - 11.

FB: ELTE Sport7 2020

RENDEZVÉNYEINK
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A tanulmányok mellett karunk kiemelt figyelmet fordít a hallgatók és 
dolgozók testi edzettségére is, ezért szeretettel ajánljuk polgáraink fi-
gyelmébe akár a választható testnevelés kurzusokat, akár a BEAC-os 
edzéseket. Az Egyetem térhez közel eső OSC vívóteremben kredites 
vívókurzusokon is részt lehet venni.

2018 óta az Egyetem tér melletti Apáczai Gimnázium felújított, tágas 
tornatermében aerobik, muay-thai és funkcionális köredzéseken várja 
a sportolni vágyókat az ELTE sportegyesülete, mely edzéseket az ÁJK 
valamennyi hallgatójának és oktatójának ajánljuk!

Az ELTE Jogászbajnokság az egyik legnagyobb hagyományokra vissza-
tekintő kispályás labdarúgóbajnokság, amely hetente több száz jogász-
hallgatónak, illetve végzett jogásznak nyújt sportlehetőséget. Legyen 
szó negyven fokról, szakadó esőről vagy metsző hidegről… egy biztos: ha 
péntek, akkor Jogászfoci!

A mozgásra vágyókat kitűnően felszerelt, nemrégiben felújított tornate-
rem várja az Ecseri út 3. szám alatti épületben.

A fogyatékos emberek sportja kiemelten fontos számunkra. Ezért, a leg-
népszerűbb rendezvényeink közé tartozó Sport- és Egészségnapokon 
nagy hangsúlyt fektet a sport inkluzív lehetőségeire a kari diák önkor-
mányzat vezetősége. 

2019-ben az I. Magyar Egyetemi-Főiskolai Oktatói Országos Bajnoksá-
gon a kispályás labdarúgócsapatunk a 8. helyen végzett.

A kar ismert sportolói: Nagy Tímea kétszeres olimpiai bajnok párbajtőr-
vívó, Récsei Rita távgyalogló olimpikon és Srp Miklós távgyalogló.

Évről-évre részt veszünk az ELTE Inkluzív Sportnapon

Edzések az Apáczai Gimnáziumban

Jóga a Kari Sport- és Egészégnapokon

2019-ben az ELTE ÁJK csapata nyerte a Jurista Kupát

Oktatói kispályás labdarúgócsapatunk

Párbajtőr csapat a MEFOB-on

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR

SPORTOS KAROK
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Egyetemünk legnagyobb kara egyre több kiváló élsportolóval büszkél-
kedhet. Közülük is kiemelkedik Staicu Simona mesterszakos hallga-
tónk, 5-szörös magyar bajnok, olimpikon maratoni futónk, aki már az 
ELTE sportösztöndíját is elnyerte.

Szinte hagyománnyá vált, hogy a BEAC rengeteg rendezvényen átmoz-
gatja a bölcsészeket. A hallgatók a kari eseményeken találkozhatnak a 
BEAC sokszínű sport kínálatával, hisz a klub kitelepüléseivel gyakran 
hozzájárul a programokhoz. Ősszel az ÁJK-val karöltve láttuk vendégül 
a BEAC aerobikos és életmód tanácsadási kitelepülését is.

Bölcsészeink nem csak a tradicionális értelemben vett sportokat űzik. 
Idén második alkalommal került megrendezésre a Retro E-Sport Baj-
nokság, ahol a gamereknek lehetőségük nyílt próbára tenni tudásukat.

Az ELTE GTI oktatói és hallgatói számára kiemelten fontos a mozgás és 
a sport. Honlapunkon és Facebook oldalunkon éppen ezért rendszere-
sen tájékoztatjuk az érdeklődőket az aktuális rendezvényekről.

Kollégáink közül többen amatőr szinten versenyeznek, vagy a fitnesz 
szektorban képzik tovább magukat. Hallgatóink szívesen vesznek részt 
közösen az ELTE által szervezett különböző sporteseményeken, mint 
például az 5vös 5km, vagy a FitNight rendezvények.

Számos GTI-s csapat vesz részt a beacfoci.hu Lágymányosi Bajnoksá-
gában. A BEAC keretein belül egyre többen találják meg saját sportá-
gukat. Mázló Krisztina a Cheerleader szakosztály sportolója, Tóth Balázs 
Bence és Szabó Kristóf a BEAC Spartan alakulat tagjai, míg Lesznyák 
Lilla polefitnesz versenyzőnk. Csatlakozz te is a GTI sportos csapatához 
és válogass a BEAC órái közül!

Staicu Simona, az ELTE BTK mesterszakos hallgatója
fotó: MTI/Kovács Tamás

Szabó Kristóf, a BEAC Spartan tagja 
fotó: spartan.hu

Gólyatábor 2019, BEAC kitelepülés

Mázló Krisztina, a BEAC cheer dance sportolója

Gólyatábor 2019, Break Dance fellépés

 Lesznyák Lilla polefitnesz versenyzőnk 
fotó: NIA PHOTO

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR

GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI INTÉZET

SPORTOS KAROK
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A közhiedelemmel ellentétben az informatikusok rengeteg időt fordíta-
nak a sportolásra és az egészséges életmódra. Amellett, hogy a lágymá-
nyosi sportlétesítmények remek lehetőséget nyújtanak a mindennapi 
sportszükségletek kielégítésére, rengeteg nagyobb volumenű program 
közül válogathatnak a Kar hallgatói.

Az elsőévesek egy kifejezetten aktív gólyatáborban tapasztalhatják meg 
először az IK-s sportmentalitást, majd év közben a havi rendszerességű 
SÉTA túraprogram keretei közt fedezhetik fel az ország túraútvonalait. 
Ha pedig beköszönt a tél, a CsúszIK sítáborral havas hegyekbe kalauzol-
juk a kalandvágyókat.

Képzéseinek is köszönhetően a PPK az ELTE legsportosabb kara. Az 
Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet a sportszakos kurzusok 
mellett az általános testnevelés órák nagy részét is biztosítja. A hagyo-
mányosnak mondható sportokon túl, mint a röplabda, kosárlabda, lab-
darúgás, tollas, tenisz, tanulhatsz tőlünk 3x3 kosárlabdázni, síelni, snow-
boardozni, BMX-ezni vagy akár squasholni is.

Egyetemi hallgatónk Kapás Boglárka olimpiai bronzérmes, úszó világ-
bajnok, Vajda Attila olimpiai bajnok kenus, valamint Gazsó Alida Dóra 
kajak világbajnok is. Juhász Balázs magyar bajnok birkózó és Lőczi Ár-
pád egyetemi válogatott jégkorongozó. Hallgatónk volt az országos baj-
nok maratonfutó Csere Gáspár.

Oktatóink közül is sokan sportolnak, edzősködnek, bíráskodnak számos 
sportágban. Sportszakokkal nemcsak Budapesten, hanem Szombat-
helyen is várunk, az ELTE PPK Sporttudományi Intézet – Szombathely 
képzésein. 

Az ELTE is támogatja a BEAC magyar bajnok maratoni 
futója, Csere Gáspár olimpiai felkészülését

A SÉTA túrasorozat során Geocatchingre is van 
lehetőség

Egészségfejlesztő labort avattak Szombathelyen

Már a gólyatáborokban is sportra buzdítunk

Gazsó Alida Dóra, kajak világbajnokunk
fotó: MTI/Kovács Tamás

A 2019-es CsúszIK szervezői Franciaor-
szágba kalauzolták az érdeklődőket

INFORMATIKAI KAR

PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI KAR

SPORTOS KAROK
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Az ELTE Társadalomtudományi Kar hallgatói közvetlen eléréssel vehetnek részt a karnak is otthont adó Lágymá-
nyosi Campus mellett működő BEAC sportprogramjain, illetve a minden évben megrendezésre kerülő lágymá-
nyosi 5vös 5km Futóversenyen. Az érdeklődők az aktuális kari és egyetemi sportprogramokról a kar illetve a TÁTK 
HÖK Facebook-oldalain szerezhetnek információt.

A Természettudományi Kar vezetése és oktatói elkötelezetten támogatják a Kar hallgatóit és munkatársait az egyé-
ni és csapatsportokban, fontosnak tartják a sporttal kapcsolatos hallgatói és munkahelyi kezdeményezéseket, pél-
dául a Sportnapot. A Bogdánfy utcai sportlétesítmények (sportpályák, edzőtermek, sportmedence, stb.) közelsége 
miatt számos sportolási lehetőség közül választhatnak hallgatóink.

Karunkon hagyományosan nagy szerepet kap a sport, hiszen hallgatóink a kisgyermekek mozgásos tevékenysé-
gének irányítására is felkészítést kapnak. A módszertan oktatása mellett fontosnak tartjuk azt is, hogy diákjaink 
sportolási tevékenységét támogassuk. Ennek érdekében az elmúlt félévben bővítettük a szabadon és kötelezően 
választható, sporttal, testmozgással összefüggő kurzusaink számát. A népszerű röplabda mellett már a strandröp-
labda is űzhető, valamint új lehetőségként megjelent a falmászás is. A szintén újonnan életre hívott „Mozgásvilág” 
című kurzus tartalmát igyekszünk a hallgatói igényekhez igazítani, így került kínálatunkba a kispályás labdarúgás 
és az aerobik. 

A Lágymányosi Campus mindössze pár perc sétára 
található a BEAC sportlétesítményeitől

A Lágymányosi Campus szomszédságában a BEAC kispályás
focibajnokságain mérhetitek össze focitudásotokat

5vös 5km Futóverseny - immár 20 éve
a Lágymányosi Campuson

A közeli Bogdánfy úti sporttelepen számos sportolási
lehetőséggel várnak

Büszkeségünk Burján Csaba, olimpiai 
aranyérmes, az ELTE TTK hallgatója 

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR

TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR
SPORTOS KAROK

Janek Noémi egyetemi tanársegéd 
nyerte az Ultra-Trail Hungaryt

fotó: hegyfutas.hu

A Budapest Félmaratont 
prof. dr. Csíkos Csaba dé-
kánhelyettes is teljesítette 

Szabó-Feltóthy Laura óvodapedagógus 
hallgatónk 2 ezüstérmet is szerzett az 

úszó MEFOB-on

Az ELTE egészség- és sportnap 
rendezvényén kollégáink

a legjobbak között végeztek 
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BEAC Aerobik www.beacaerobik.hu beacaerobik

KIT KERESSEK?
Pulay Szilvia 

beacaerobik@gmail.com

MIKOR?
A hét minden napján

HOL?
5 helyszínen

Legyél budai vagy pesti, nem számít! - A Duna 
bármelyik oldalán tudunk találkozni, ha velünk 
szeretnél edzeni!
A BEAC Aerobik a belvárosban, valamint Új-
budán összesen 5 helyszínen várja a csoportos 
órákra vágyókat. Zumba, gerinctréning, alak-
formáló aerobik, pilates és még sorolhatnánk, 
hogy mennyi edzéstípus közül választhatsz. 
Edzőink lelkesek, fiatalok és szakképzettek, 
így a jó hangulat és a szakmaiság garantált. Az 
érvényes aerobik bérleteden kívül már csak a 
lelkesedésre lesz szükségünk. Szeretettel, nagy 
mosollyal, a lehető legtutibb edzéstervekkel 
várunk szeptembertől minden hétköznap dél-
után és este. Három féle bérlet típusunk közül 

választhatsz, attól függően merre laksz, hol 
vannak kurzusaid, merrefele jársz Budapesten. 
Bárhol látogatod az edzéseinket, az 5 hónapig 
érvényes korlátlan BEAC Aerobik bérletnél 
biztosan nem találsz kedvezőbb ajánlatot! Ne 
halogasd, már most tervezd be az edzéseidet!

Figyelem!
Újabb COVID-korlátozások esetén online 
edzéseket tartunk bérleteseinknek, tehát sen-
ki nem marad mozgás nélkül, és nem „vész 
kárba” a bérlet esetleges karantén idejére sem.  
Mi optimisták vagyunk, bízunk a legjobbak-
ban, de felkészülünk a nehezebb helyzetekre 
is. Tartsatok velünk!

AEROBIK
Pulay Szilvia - szakosztályvezető





KIT KERESSEK?
Dömény Kata 
airflow.beac@gmail.com

KIT KERESSEK?
Balogh András
elteargentintango@gmail.com

MIKOR?
Hétköznap esténként

MIKOR?
Szerda 17:30

HOL?
BEAC Tükrös terem

HOL?
BEAC TT4 TEREM

FACEBOOK
Airflow

FACEBOOK
ELTE Argentin tangó

INSTAGRAM
zenaerialflow

INSTAGRAM
elteargentintango

Repültél már valaha? Ezen az órán egyszerre tudod erősíteni és nyújtani tested minden részét 
az egészséges egyensúly megtartása érdekében! Kétféle eszköz is rendelkezésedre áll, hogy 
minél messzebbre repülhess: a hammock két ponton rögzített, függőágy szerű selyem, míg a 
tissue – egy ponton rögzített, két extra hosszú szárral lefele lógó selyem.
Az óráink kezdő és haladó csoportokra vannak osztva, az első 15 percben az óra témájára ráve-
zető jógagyakorlással melegítünk be, majd az óra fő részeként 2-3-4 pozíció elsajátítása, végül a 
levezetés. Az egy órára eső pózok megtanulása lehet több vagy kevesebb is, ez a csapattól függ.

Valami újra vágysz? Szívesen megtanulnál táncolni? Itt az idő!
Próbáld ki az ELTE Argentin Tangóval Latin-Amerika legizgalmasabb és legszenvedélyesebb 
táncát! A jó társaság, forró ölelések és a szuper hangulat garantált az óráinkon!
Óráinkon belekóstolhatsz a tangó magával ragadó világába. A félév végére a tánc történetének 
és etikettjének megismerése mellett a milongákon (tangós táncházakban) használható tudás-
ra is szert tehetsz, megélheted a tánc varázsát és kifejezheted önmagad!
Várunk szeretettel párokat és egyéni jelentkezőket is!

AIR FLOW JÓGA

ARGENTIN TANGÓ

Dömény Kata - vezetőedző
Jámbor Erzsébet - edző

Balogh András - vezető oktató

20



KIT KERESSEK?
Csere Gáspár
beacatletikase1898@gmail.com

KIT KERESSEK?
Kanics Máté
kanicsm@gmail.com

MIKOR?
Minden hétköznap 17:00

MIKOR?
Szerda: 18:00-20:00
Péntek: 17:30-21:00

HOL?
BME Atlétika pálya

HOL?
Mérnök utcai sporttelep

FACEBOOK
BEAC Atlétika 1898

FACEBOOK
ELTE BEAC Asztalitenisz

INSTAGRAM
beacatletika

HONLAP
www.beacpp.elte.hu

Az atlétika a sportok királynője, a futás pedig minden sportág alapja. A szakosztály méltán büsz-
ke 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 szá-
mára is rendelkezésre áll.
Szakosztályunkban a klasszikus atlétikai számok közül is kiemelkedik a közép- és hosszútáv-
futás. Edzőink napi szintű és személyre szóló figyelemben részesítik az olimpikonokat és a ko-
cogókat egyaránt. Lehet célod az egészségesebb életvitel, a kikapcsolódás, vagy új élmények, 
barátok keresése, esetleg felkészülés valamilyen megmérettetésre - nálunk megtalálod a szá-
mításaidat!

Az asztaliteniszben a jó reflexek és a finom csuklómozdulatok rendkívül fontosak, de igazából 
az lesz a győztes, aki a másodperc töredéke alatt jobb döntéseket hoz és fejben több lépéssel 
az ellenfele előtt jár.
Minden egyes labdamenet egy új lehetőség, hogy valami kreatív megoldással lepd meg az el-
lenfeled. Mindezt teheted magadért vagy a csapatodért küzdve, kibontakoztatva a saját egyéni-
ségedet vagy épp egy társaddal vállvetve, ahol a köztetek lévő összhang a siker kulcsa.

ATLÉTIKA

ASZTALITENISZ

Szabó Imre - vezetőedző

Kanics Máté - ELTE sportösztöndíjas
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KIT KERESSEK?
Dömény Kata 
bosu.beac@gmail.com

KIT KERESSEK?
Rozgonyi Áron
beacboxing@gmail.com

MIKOR?
Hétköznap esténként

MIKOR?
Kedd/csütörtök: 18:30

HOL?
BEAC TT4 terem

HOL?
Soroksári úti Tesco üzletsora

FACEBOOK
BEAC BALLansz tréning

FACEBOOK
ELTE BEAC Ökölvívás

INSTAGRAM
ballanszbeac

INSTAGRAM
gradboxing

A BALLansz edzések lényege a megfelelő stabilitás és állóképesség megszerzése, illetve a minél 
magasabb szintű testtudat kialakítása. Ennek érdekében két egymást kiegészítő óratípus áll 
rendelkezésre, melyeknek külön - külön is van küldetése:
HIIT - Magas intenzitású óra, ahol az egyensúlylabda segítségével változatos gyakorlatokat vég-
zünk több körön keresztül az állóképesség, a felületes izmok és az erő fejlesztése céljából.
Spinal Flow – Speciális gerinctorna, ahol az egyensúlyérzék nagy hangsúlyt kap, hogy a legmé-
lyebb tartó izmok, az ízületek stabilitása, és a testtudat fejlődjön leginkább.

Érdekelnek a küzdősportok? Mindig is kipróbáltad volna magad a szorítóban? Szeretnél egy kis 
önvédelmet tanulni? Esetleg felszaladt pár kiló a könyvek fölött ülve?
Ha izmosodni vagy fogyni szeretnél, gyere el egy alakformáló boxedzésre.
Stresszesek az egyetemi évek? Gyere vezesd le a feszkót egy pörgős boxedzésen, add ki magad-
ból a fölös energiát.
Feszegesd határaid barátságos légkörben egy hangulatos boxedzésen.

BALLANSZ TRÉNING

BOX

Dömény Kata - vezetőedző
Jámbor Erzsébet - edző

Grád Attila - vezetőedző
Rozgonyi Áron - ELTE sportösztöndíjas
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KIT KERESSEK?
Váradi Erzsébet
varadi.erzsebet.julianna@gmail.com

KIT KERESSEK?
Nagy-Kismarci Bence
nkbence@gmail.com

MIKOR?
Hétfő/csüt.: 16:30-18:00

MIKOR?
Hétköznap esténként

HOL?
BEAC csarnok 4-es pálya

HOL?
PPKE tornaterem

FACEBOOK
ZRteam ELTE-BEAC

FACEBOOK
ELTE Cheer Team
ELTE Cheer Dance Team

INSTAGRAM
eltecheerleading

A brazil jiu-jitsu egy modern, földharcra épülő küzdősport, melyet az egyik leghatékonyabb 
harcművészeti ágként tartanak számon. A sportágban megtalálhatók a földre vitelek, pozíció-
szerzések, leszorítások és feladásra kényszerítő technikák.
Az edzések során a technika elsajátítása mellett az ügyesség-, erőfejlesztő gyakorlatok és a küz-
delem kap nagy hangsúlyt.
Ajánlom kezdőknek és haladóknak, azoknak, akik önvédelmet tanulnának, versenyszerűen 
sportolnának vagy csak egy jó hangulatú, mindent átmozgató edzésen szeretnének részt venni.

A cheerleading egy táncos, akrobatikus sportág, csapatunkba előképzettségtől függetlenül 
mindenkit várunk! A sportág specifikus képzés mellett nagy hangsúlyt fektetünk az erősítés-
re, nyújtásra, táncosaink pedig különféle balett alapú kombinációkkal ismerkedhetnek meg. A 
sportág fejleszti az állóképességet, erőt, hajlékonyságot és gyorsaságot. Csapatunk tagjainak 
lehetősége lesz fellépni különféle nagyszabású rendezvényeken, televíziós műsorokban, feszti-
válokon. Emellett versenyzési lehetőséget is biztosítunk, így akár a világot is beutazhatod. Spor-
tolóink Európa nagyvárosai mellett jártak már Amerikában és Ázsiában is.  Amennyiben egy 
igazi csapatsportot szeretnél űzni, köztünk a helyed!

BRAZIL JIU-JITSU

CHEERLEADING

Váradi Erzsébet - ELTE sportösztöndíjas

Kovácsik Rita - szakosztályvezető
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HONLAP
www.eltecheer.hu



KIT KERESSEK?
Gyurcsó Gergő
beac-gyuresz@vipmail.hu

MIKOR?
Szerda 18:30

HOL?
CDFŰ Darts terem
1053 Fejér György u. 1.
Az Egyetem tér mellett

FACEBOOK
Darts terem CDFŰ

Az egyik legdinamikusabban fejlődő sport, a darts is bemutatkozik a BEAC színeiben. Kass Zol-
tán vezetőedző és lelkes versenyző társai téged is várnak egy-egy kötetlen dobálásra, vagy ha 
úgy akarod, segítünk a helyes technika kialakításában és nyílt versenyeken szintről szintve utat 
tudunk mutatni.
Heti 3 nehézségi szintű versennyel várunk a CDFŰ Darts Teremben (klubhelyiség), illetve egyez-
tetés szerint szerdai napokon egyéni foglalkozásra is van lehetőség. Büszkék vagyunk verseny-
zőinkre, akik mind egyéni, páros és csapat szinten képviselik a BEAC-ot budapesti, országos és 
nemzetközi színtéren egyaránt.

DARTS
Kass Zoltán - vezetőedző





KIT KERESSEK?
Gölöncsér Dániel
beac.eronlet.fitnesz@gmail.com

MIKOR?
H/Sze/Cs: 18:00-19:00

MIKOR?
H/Sze/Cs: 18:00 és 19:00

HOL?
BEAC csarnok 4. pálya

HOL?
BEAC kiskondi

FACEBOOK
ELTE-BEAC Erőnlét- és
Fitnesz Szakosztály

INSTAGRAM
beacforce

Ha a folyamatos kihívások és az erő-állóképesség szerelmese vagy, akkor a súlyzós intervall 
edzésünk a Te mozgásformád. Az órákon öntöttvas súlyzóval dolgozunk, mellyel a dinamikus 
és statikus gyakorlatok szinte végtelen kombinációit végezheted. Fejlődésedet 10-fokozatú 
rendszerben követheted nyomon, kitűzve magadnak az újabb és újabb célokat és a következő 
szintre lépés lehetőségét. A szakszerű programot többéves szakmai tapasztalattal bíró edzőink 
állították össze, akik támogatnak téged a kezdőtől egészen a profi szintig. 

Ezt a mozgásformát az erőfejlesztés megszállottjainak ajánljuk. A terhelésélettan egyszerű, de 
nagyszerű törvényeiből alkottuk meg az edzés módszerét, amely folyamatosan feszegeti telje-
sítőképességed határait és új szintekre emeli azt. Az edzéseken az olimpiai rudat, az egykezes 
súlyzókat, az öntöttvas súlyzókat és a saját testsúlyodat használjuk az erőd olyan magaslatokba 
fejlesztésére, amelyekről álmodni se mertél. A szintén preventív szemléletű edzésünkön iga-
zi vasgyúróvá képezheted magad, ráadásként szikár és valóban használható izmokkal borított 
testre tehetsz szert.

SÚLYZÓS INTERVALL EDZÉS

SÚLYZÓS ERŐEDZÉS

Gölöncsér Dániel - szakosztályvezető
Virág Tünde - edző

Gölöncsér Dániel - szakosztályvezető
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ERŐNLÉT- ÉS FITNESZ EDZÉSEK

KIT KERESSEK?
Gölöncsér Dániel
beac.eronlet.fitnesz@gmail.com

FACEBOOK
ELTE-BEAC Erőnlét- és
Fitnesz Szakosztály

INSTAGRAM
beacforce



MIKOR?
K/Cs: 19:00 és 20:00

MIKOR?
H/K/Cs: 19:00 és 20:00

MIKOR?
H/Sze: 18:00-19:00

HOL?
Apáczai Gimnázium

HOL?
BEAC Tükrös terem

HOL?
BEAC csarnok 4. pálya

A funkcionális köredzés során több eszközzel dolgozunk, melyekkel változatosan tudjuk megmoz-
gatni és fejleszteni a testet. Intenzív köredzéseinket azoknak ajánljuk, akik a pörgős és változatos 
órákat kedvelik. Kezdők és haladók is találnak kihívást, mivel eszközeink ellenállása változtatható, 
gyakorlatainkat egyedi igényeknek megfelelően módosítjuk. Köredzéseinken TRX, Rope-Kötél, 
RIP Trainer eszközöket és sajáttestsúlyos gyakorlatokat alkalmazunk.

A TRX világszerte ismert és népszerű, az erő és a core izmok fejlesztésére szolgáló egyik legin-
novatívabb eszköz. Edzőink több mint 100 különböző gyakorlatot ismernek, ezáltal biztosítva az 
edzések változatosságát. Célunk a testtudat, a koordináció, az állóképesség és az erő fejlesztése. 
Tudatosan felépített óráinkon szintrendszerünknek köszönhetően mindenki motivált a fejlő-
désre. Ha nemcsak egy edzési lehetőséget, hanem egy csapatot keresel, akkor itt a helyed!

Egy 60 napos programra hívunk meg, aminek keretében a saját testsúlyunkat használjuk az 
állóképesség és az ügyesség fejlesztésére. A programot azoknak ajánljuk, akiknek a fogyás vagy 
a szálkásítás a célja. Edzéseink intenzívek, egyben jó hangulatúak. Változatos feladatsorok, fo-
lyamatos mozgás és remek zene gondoskodik arról, hogy kitarts egészen a végéig. Az intervall 
edzéseknek köszönhetően rengeteg kalóriát tudsz elégetni csupán 60 perc alatt. Készen állsz? 

FUNKCIONÁLIS KÖREDZÉS

TRX

INTENZITÁS MÁNIA

Kovács Bálint - edző

Pacsuta Johanna - edző

Kovács Bálint - edző

KIT KERESSEK?
Kovács Bálint
beac.eronlet.fitnesz@gmail.com

KIT KERESSEK?
Pacsuta Johanna
beac.eronlet.fitnesz@gmail.com

KIT KERESSEK?
Kovács Bálint
beac.eronlet.fitnesz@gmail.com

FACEBOOK
ELTE-BEAC Erőnlét- és
Fitnesz Szakosztály

FACEBOOK
ELTE-BEAC Erőnlét- és
Fitnesz Szakosztály

FACEBOOK
ELTE-BEAC Erőnlét- és
Fitnesz Szakosztály
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Gravity Boulder Community gravitybudapest.com

KIT KERESSEK?
Erdős Gábor

egyetemiedzes@gravitybudapest.com

MIKOR?
A hét minden napján

HOL?
Mammut

Bevásárlóközpont

Ha szereted az új kihívásokat, és az álló-
képesség fejlesztése mellett többet vársz 
egy sporttól, akkor próbáld ki a falmászást 
egyetemi edzéseinken! Történjen szikla- 
vagy műfalon, kötéllel biztosítva vagy anél-
kül, ez a sport a mozgáskoordinációt, a fi-
zikumot és az akaratot is megedzi. Nálunk 
az alacsony magasságban végzett boulde-
rezést űzheted barátságos környezetben, 
és sziklamászó kirándulásainkon átélheted 
a szabadban végzett (köteles vagy boul-
der) mászás nagyszerű élményét is.

A kis létszámú kezdő, illetve haladó cso-
portokban biztosan megtalálod a helyed. 
A bemelegítés, ún. kunsztolás (nektek kita-
lált utak megmászása), erősítés és nyújtás 
mellett a technikai alapokra is nagy hang-
súlyt fektetünk és tematikusan segítünk a 
fejlődésben a félév során. A mászást szinte 
mindenkinek ajánlom. Akár veszélyes tere-
pen, akár biztonságos környezetben (talaj-
hoz közel) szeretnél fejlődni, mindenkép-
pen megtalálod a sportág válfajai közül azt, 
amelyik kedvedre való lehet.

FALMÁSZÁS
Erdős Gábor - ELTE sportösztöndíjas



KIT KERESSEK?
Borosnyay Virág
polythlonklub@gmail.com

MIKOR?
H/K/CS: 18:00-20:00 

HOL?
BEAC fszt 12. csarnokbejárat

HONLAP
www.polythlon.hu

FACEBOOK
Polythlon ETK és Sashe-
gyi Gepárdok

A futás élvezetes, örömforrást nyújtó, komoly egészségmegőrző hatással bíró mozgásforma. 
Csak csinálni kell és az eredmény önmagáért beszél.
A Polythlon Sashegyi Gepárdok összeszokott futócsapatának nagyszerű hangulata és Szabó 
Gábor edzőbá, baráti légkörben teszi élvezetessé a futásokat.
A helyszínek változatossága és a tudás szerinti csapatok remek lehetőségeket biztosítanak akár 
a rövid távok, akár a maratoni felkészülések számára.
Ha fejlődni szeretnél, csatlakozz hozzánk Te is!

FUTÁS
Borosnyay Virág - edző
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KIT KERESSEK?
Árendás Tamás

beacfutsal@gmail.com

MIKOR?
Férfi: Sze: 18:30 | Cs: 19:30

Női: K: 20:30 | Cs: 21:00

HOL?
Férfi: Tüskecsarnok | BEAC

Női: BEAC csarnok

2008 óta vagyok az ELTE futsal csapatá-
nak tagja. A sportos életmód, a sikerek, a 
kudarcok és a barátságok mellett hiva-
tást is kaptam a sportágtól, mely mára a 
sportszervezés és az edzősködés által tölti 
ki napjaimat. Szakosztályunk szeptem-
berben ismét útjára indítja egyetemi- és 
NB2-es futsal csapatait. Ha az egyetem 
mellett sem szeretnéd abbahagyni a já-
tékot és kipróbálnád magad a kispályás 
foci világában, akkor gyere és tartozz Te is 
az ELTE futsal társadalmához.

Férfi csapataink az országos NB2-es baj-
nokság mellett a Magyar Kupában, a Bu-
dapesti Egyetemi Futsal Bajnokságban, 
valamint a Magyar Egyetemi-Főiskolai 
Országos Bajnokságban szerepelnek. 
Női csapatunk az országos NB2-es baj-
nokságba, a Magyar Kupába és az egye-
temi bajnokságba kerül benevezésre. 
Kezdő futsalosokat és sportági múlttal 
rendelkező játékosokat egyaránt szere-
tettel várunk csapatainkba, ahol szak-
képzett edzők irányítják a felkészülést.

FUTSAL
Árendás Tamás - szakosztályvezető

ELTE-BEAC Futsal www.beacfoci.hu eltebeacfutsal





KIT KERESSEK?
Hertelendy Zsanett
elteoriental@gmail.com

KIT KERESSEK?
Juranits Rita
eltehiphop@gmail.com

MIKOR?
H: 19:00 | K: 19:00 | P: 18:00

MIKOR?
Hétfő/csütörtök: 17:30

HOL?
Mérnök utcai sporttelep

HOL?
Mérnök utcai sporttelep

FACEBOOK
ELTE Oriental
Hastánccsoport

FACEBOOK
Táncolj velünk az ELTE-n

FACEBOOK
Táncolj velünk az ELTE-n

FACEBOOK
ELTE Hip-hop

A hastánc az egyik legváltozatosabb táncműfaj. Stílusok, eszközök, csillogó ruhák kavalkádja, 
gyönyörű klasszikus és pörgős, modern arab zenék. Az alapokat könnyű megtanulni, így már 
fél év után sikerrel táncolhatsz koreográfiákat. Haladó csoportunknak sok fellépési lehetősége 
van és versenyeken is indulunk. 3 különböző szintű csoport közül válogathatsz: kezdő, középha-
ladó és haladó. Emellett kredites testnevelés órákat is tartunk kezdőknek. Minden órán van be-
melegítés, technika gyakorlása, stílusismeret, majd kombinációkat és koreográfiákat tanulunk. 
Csatlakozz hozzánk, ha szeretnél hasonló érdeklődésű barátnőkre találni, együtt járni worksho-
pokra, táborokba, csapatépítő programokra! Gyere el hozzánk, ha még csak fontolgatod, hogy 
ki kellene próbálni valamilyen táncot és akkor is, ha már tapasztalt hastáncos vagy!

HASTÁNC

HIP-HOP

Molnár Ágnes - vezető oktató
Hertelendy Zsanett - oktató

Juranits Rita - vezető oktató
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Érdekel a hip-hop kultúra? Szívesen tanulnál pár lépést a régi suliból vagy inkább a new style 
mozdulatok érdekelnek?
Ha a hétvégi buliban szeretnéd lenyűgözni a barátaidat vagy csak egy kis önbizalom növelésre 
vágysz és a tánc mellett szeretnéd javítani az állóképességed, akkor itt a helyed! Óráimon fontos 
szerepet kap a tudatos testhasználat, az izmok megfelelő módon történő erősítése-nyújtása, és 
nem utolsó sorban az improvizációs képességek fejlesztése.
Próbáld ki magad! Várlak szeretettel!



A gerincjóga célja a gerincoszlop szakszerű átmozgatása, melynek során nő a 
gerinc mozgástartománya. Az izmok, ízületek kiegyensúlyozottan erősödnek és 
nyúlnak. A statikusan kitartott jóga pózokkal korrigáljuk az általános testtartás 
hibákat. Ahogy hosszabb ideig időzünk az ászanákban illetve többször elismé-
teljük őket, mozgásszabadság alakul ki a testben és létrejön a helyes tartás.

A női jóga kifejezetten nők számára összeállított gyakorlatsorokkal dolgozik a 
női egészség helyreállítása és megóvása érdekében. Szemléletében kiemelten 
fontos a nőiség megélése és pillanatnyi helyzetünk, önmagunk elfogadása, 
megismerése.

A power jógán az erő kerül központi helyre. Nagy hangsúlyt fektetünk a techni-
kai kivitelezésre, az erőteljes pozíciók elsajátítására és az erőátvitelre különböző 
pózok között. Erősíti a felületes és a core izmokat, valamint a sok repetitív mozgás 
miatt az elmét is pihenteti.

Vinyasa flow órákon légzésszinkronnal gyakorlunk, így áramolunk át az egyik 
pózból a másikba. Dinamikus mozdulatsorokkal mozgatjuk át az egész testet, 
miközben maximálisan kikapcsoljuk a folyton zakatoló elmét, oldjuk a stresszt 
és növeljük az állóképességet. Az órákon megélt flow élmény átültethető a min-
dennapokba. 

A fasciális jóga egy szemléletrendszer, aminek mentén a hagyományos jógagya-
korlást néhány pontban módosítjuk. A fascia az emberi kötőszövet, ami összeköt 
mindent mindennel a testben. Az órán az egybefüggő láncolatokra hatunk, hogy 
még hatékonyabb legyen a rugalmasság, a mobilitás és az erő fejlesztése. Dinami-
kus, flow jellegű óratípusra számíthattok, ahol biztonságosan növeljük a beszűkült 
ízületek mozgásterjedelmét és az izmok erejét.

Az Ozoana testtartásjavító módszer egy speciális tanfolyam, mely specifikusan 
helyreállítja a testtartás hibák 7 fő okát. Megszünteti a hát-, nyak-, és derékfájást, 
korrigálja a csípő problémákat, az előre helyezett fejtartást és a lúdtalpat. A speci-
ális eszközökkel végzett folyamatos gyakorlás regenerálja az egész mozgásszervi 
rendszert. 

A jógakerék új dimenzióba helyezi a jógát. Segít a haladó pózok és hátrahajlások 
biztonságos kivitelezésében, valamint olyan helyeken nyújtja a testet, amelyeket 
máshogy nem tudnánk elérni. Mindig úgy alkalmazzuk a kereket ahogy épp szük-
ség van rá, van amikor könnyíti a gyakorlást, van amikor kihívást jelent. Ez az óratípus 
drasztikusan növeli a hajlékonyságot, az egyensúlyérzéket és a koncentrációt. 

KIT KERESSEK?
BEAC Iroda
joga.eltebeac@gmail.com

MIKOR?
Szezononként változó

HOL?
Bogdánfy u-i sporttelep
Apáczai Gimnázium
ELTE Füvészkert

FACEBOOK
ELTE Oriental
Hastánccsoport

FACEBOOK
Táncolj velünk az ELTE-n

FACEBOOK
Táncolj velünk az ELTE-n

FACEBOOK
ELTE-BEAC Jóga

JÓGA
Jógatanfolyamok minden
évszakban kedvezményes áron
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KIT KERESSEK?
Meszesán György
eltevezes@gmail.com

KIT KERESSEK?
Novák Dóra
novak.dora@gmail.com

MIKOR?
K/CS: 17:00-18:30

MIKOR?
H/Sze: 17:15-18:45

HOL?
ELTE Vízisporttelep

HOL?
Radnóti Gimnázium

FACEBOOK
ELTE Kajak-kenu

INSTAGRAM
kdieltedojo

FACEBOOK
Karate-do International
Magyarország ELTE-BEAC 
Dojo

Ha a szárazföldi sportok már nem eléggé izgalmasak számodra és szeretnéd új környezetben 
kipróbálni magad és nem félsz a víztől, akkor gyere az ELTE Vízisporttelepére, ahol megismer-
kedhetsz a kajak-kenu sporttal. A kajakozás, kenuzás nagyszerű tevékenység arra, hogy fejlesz-
szük az állóképességet, egyensúlyérzéket és kitartásunkat is.
Itt mindent az alapoktól kezdünk, tehát jöhetnek a teljesen kezdők is. Természetesen, akik a 
félév során jól haladnak, azoknak van lehetőségük versenyeken is megmérettetni magukat.
A víziedzések április 15-től október 31-ig tartanak. Az év fennmaradó időszakában konditermes 
edzések lesznek tartva. Várunk minden kedves érdeklődőt.

KAJAK-KENU

KARATE

Meszesán György
ELTE sportösztöndíjas

Horváth Judit, Novák Dóra - karate oktatók
Györffy Anna - ELTE Sportösztöndíjas
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Irányzatunk az okinawai goju-ryu karate. A karate számunkra nem sport, sokkal inkább harcmű-
vészet. Ennek megfelelően nem egy pillanatnyi eredmény elérése a célunk, hanem egy életen 
át tartó tanulási folyamat, melynek fókuszában a saját határaink kiszélesítése van.
Edzéseinken a karate technikák gyakorlása és a taktikai ismeretek elsajátítása mellett teret kap 
az önismeret fejlesztése is. Ezeken felül olyan önvédelmi technikákat tanulhatnak meg a részt-
vevők, melyeket szükség esetén alkalmazni tudnak.
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KIT KERESSEK?
Iváncsó Rebeka

eltebeac.kezilabda@gmail.com

MIKOR?
K/CS: 20:00-21:30

HOL?
Tüskecsarnok

Kézilabdáztál az egyetem előtt és szeret-
néd folytatni? Vagy még sohasem pró-
báltad, de úgy érzed itt az idő kipróbálni 
valami újat? Esetleg a képeket nézeget-
ve jött meg a kedved hozzá? Jelentkezz 
női kézilabda csapatunkba, látogasd 
rendszeresen edzéseinket és versenyezz 
velünk, akár több bajnokságban is.
Edzéseink jó hangulatúak, változatosak 
és sokszínűek. Fizikálisan, technikailag és 
mentálisan is megfelelő fejlődést nyújta-

nak. Kialakítják, formálják a versenyszelle-
met, gyakori testmozgásra ösztönöznek.
Női csapatunknak heti két edzése van 
a Tüskecsarnok egyetemi tornatermei-
ben, melynek köszönhetően érdekeltek 
a MEFOB-on és az egyetemi bajnokság 
versenyein is. Ha egy nyitott és barátsá-
gos társaságba szeretnél tartozni és csat-
lakoznál edzéseinkhez, bátran érdeklődj 
sportösztöndíjas hallgatónktól a részle-
tekkel kapcsolatban.

KÉZILABDA
Iváncsó Rebeka
ELTE sportösztöndíjas

ELTE-BEAC Kézilabda ELTE-BEAC Kézilabda csoport



KIT KERESSEK?
Borosnyay Virág
polythlonklub@gmail.com

KIT KERESSEK?
Németh Márk
nemethmark9700@gmail.com

MIKOR?
Szo: 9:00-13:00

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

HOL?
BEAC fszt. 12. vagy Flórián tér

HOL?
BEAC csarnok 4. pálya

FACEBOOK
Polythlon ETK és
Sashegyi Gepárdok

FACEBOOK
ELTE Kick-box

Kerékpározz csapatunkkal és tudj meg mindent, amit a biciklidről tudni szeretnél! Velünk be-
járhatod a környék legjobb bringás útvonalait, megtanulhatsz bolyban tekerni, fejlesztheted 
ügyességedet, kerékpáros biztonságodat és az alapszintű kerékpár szereléssel is megismer-
kedhetsz.
Szombatonként együtt tekerünk Szentendre, Visegrád irányába, ellátogatunk a Csepel szigetre 
és még sok más helyre. Télen pedig spinning és görgős edzésekkel pótoljuk a kinti biciklizés 
hiányát. Csatlakozz Te is!

KERÉKPÁR

KICK-BOX

Borosnyay Virág - edző
Molnár Tamás - edző

Németh Márk - vezetőedző
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Látogass el a kick-box edzéseinkre és sajátítsd el a sportág technikáit, tartsd magad jó kondíci-
óban, vagy ha már jól megy, próbáld ki magad akár a küzdelmekben is.
Ez egy olyan sport, amelyben a kondíciónak, az ütés-rúgás kombinációk gyakorlásának is na-
gyon fontos szerepe van. Itt a helyed, ha az egész tested át akarod mozgatni, feszes izomzatot 
szeretnél. Ha csak fitt szeretnél maradni az egyetemi tanulmányaid ideje alatt, akkor is szeretet-
tel várunk, nem kell félned, ez nem csak a bunyóról szól.
Lányok, fiúk gyertek bátran, és legyetek az ELTE Kick-box csapatának tagjai!

HONLAP
www.polythlon.hu
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KIT KERESSEK?
Női: Varga Anna

vargaanna12345@gmail.com
Férfi: Molnár Alex

molnar.alex98@gmail.com

MIKOR?
Hétköznap
esténként

HOL?
Tüskecsarnok
BEAC csarnok

Szeretnél egy szuper közösséghez tartozni? 
Régóta kosárlabdázol, de nincs csapatod je-
lenleg? Itt az idő, jelentkezz a BEAC férfi és 
női kosárlabda csapataiba! Férfi kosárlabda 
csapatunkba várunk szeretettel mindenkit, 
aki szeretne mozogni, sportolni, vagy csak 
egy jó társaság tagja lenni. A felkészülés so-
rán nagy hangsúlyt fektetünk az erőnlétre, a 
taktika alapokra és az egész évet megalapo-
zó csapategység kiépítésére is. Év közben az 
edzéseken és mérkőzéseken kívül rengeteg 
sportprogramon vehettek részt, például az 

egyetemi B33 bajnokságon is. Női egyetemi 
csapatunkat Laklóth Anna, egykori váloga-
tott játékos, az NB1-ben szereplő felnőtt csa-
patunk egykori oszlopos tagja vezeti. Várunk 
minden kosárlabdázni vágyó érdeklődőt! 
Ha kosaraztál korábban, és egyetemi éveid 
alatt is folytatni szeretnéd az egyetem színei-
ben, akkor a MEFOB-on is induló csapatban 
a helyed! Ha egyszerűen csak kipróbálnál 
valami újat, nálunk akkor is játszhatsz. Olyan 
edzéseket is biztosítunk, ahová bármikor, 
bármilyen tudással eljöhetsz.

KOSÁRLABDA
Varga Anna | Molnár Alex 
ELTE  sportösztöndíjasok

ELTE-BEAC Kosárlabda BEAC Női Kosárlabda Szakosztály



KIT KERESSEK?
Bérletvásárlás
www.beac.hu

KIT KERESSEK?
Varga Zoltán
vargazoltanpt@gmail.com

KIT KERESSEK?
Sifu Liszka László
tunghse1994@gmail.com

MIKOR?
H-V: 8:00-21:00

MIKOR?
K/CS: 17:30-19:00

HOL?
Bogdánfy utcai sporttelep

HOL?
1039 Budapest
Medgyessy Ferenc u. 2-4.

FACEBOOK
ELTE-BEAC Edzőterem

FACEBOOK
Tung SE

Havi 1.000 Ft-ért, családias környezetben edzenél? Akkor neked a BEAC konditermében a he-
lyed! A testmozgás elengedhetetlen része az egészséges mindennapoknak. Fontos, hogy te is 
kialakítsd a számodra megfelelő környezetet az edzéseidhez, amihez a BEAC konditerme töké-
letes helyszínt biztosít a hallgatókra szabott árak mellett (12.000 Ft/év).
A konditermi edzéshez elengedhetetlen a megfelelő edzésprogram, mely fokozatosan szoktat 
hozzá a nem hétköznapi terheléshez. Célunk, hogy tudatosan és szívesen mozogj. A rendszeres-
ség itt is, mint minden más sportágban létfontosságú, így vizsgaidőszakban és a szünetekben 
is állandó nyitva tartással várunk titeket. Ha nem vagy biztos a tudásodban, vagy nem vagy elég 
motivált az egyedül végzett edzésekhez, keresd szakképzett személyi edzőnket!

KONDITEREM

KUNG-FU

Kedvező árak, családias hangulat

Sifu Liszka László - vezető mester
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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 megvédeni önmagad és a nálad gyengébbeket. 
Köztünk a helyed, ha többet keresel, mint egy egyszerű sport és szereted a kihívásokat.
Ismerkedj meg az Északi Hét Csillag Imádkozó Sáska Kung Fu-val! Amikor magadra öltöd 
az irányzat fekete ruháját és sáskás pólóját, és először belépsz az edzőterembe, összeszorul a 
gyomrod az izgalomtól. Már ekkor pontosan érzed, hogy egy erős és összetartó közösség tagja 
leszel, biztosan fognak vezetni az úton, és egy olyan kaland áll előtted, mely örökre megváltoz-
tatja az életed.
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KIT KERESSEK?
Kovács Gergely

hajra.beac@gmail.com

MIKOR?
K/Cs: 18:45-20:15

HOL?
ELTE-BEAC Pluhár

István Labdarúgópálya

A focit talán senkinek sem kell bemutat-
ni. A világ legnépszerűbb sportját milli-
ók szeretik és űzik. Egyszerre fejleszti az 
izomzatot, az állóképességet, a fegyel-
met, a taktikai érzéket, csapatban gon-
dolkodásra tanít, fizikailag és szellemileg 
egyaránt igénybe vesz. 2019-ben csatla-
koztam a csapathoz. Ez volt életem egyik 
legjobb döntése. A BEAC nemcsak azért 
remek lehetőség, mert az egyetemhez 
kötődő csapatban focizhatunk, hanem 
azért is, mert igazi baráti közösség is.

A csapat összetartó a pályán és azon kí-
vül is. A BEAC kötelékeiben szerzett kö-
zös emlékek és élmények fantasztikusak. 
Két együttesünk is vár Téged!
A BEAC-nál heti két edzéssel várunk, illet-
ve a hétvégi bajnokikon is van lehetőség 
megmutatni focitudásod, az előszezo-
nokban pedig felkészülési tornák színesí-
tik a programot.
122 éves múlt, patinás egyesület, barátok, 
foci. Csatlakozz hozzánk!

LABDARÚGÁS
Szűcs Attila - ELTE sportösztöndíjas

BEAC Nagypályás Labdarúgás csoport www.beacfoci.hu







KIT KERESSEK?
Wéber Edi
eltejazztanc@gmail.com

FACEBOOK
ELTE Moderntánc

FACEBOOK
Táncolj velünk az ELTE-n

KIT KERESSEK?
Sebők Máté
mate.sebok86@gmail.com

MIKOR?
K: 18:00 - Mérnök
K: 19:00 - Újbuda
Cs: 18:30- Mérnök 

MIKOR?
Szerda: 19:00-20:30
Péntek: 17:00-18:30

HOL?
Mérnök u-i sporttelep
Újbuda Sportcentrum

HOL?
BEAC csarnok 4. pálya

FACEBOOK
Sebők Team ELTE-BEAC 
Muay-Thai Szakág

A tánc művészet és sport is egyszerre. Ebben a táncstílusban megtalálhatod önmagad, kifejez-
heted 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 érdekel egy klasszikus bal-
ett alapjaira épülő, izolációkat és természetes mozgásokat használó stílus.

MODERNTÁNC

MUAY-THAI

Wéber Edi - művészeti vezető

Sebők Máté - vezetőedző
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A muay thai egy ezeréves harcművészet, amely nagyon letisztult mozgásformák rendszere. 
Hamar rögzülnek benned az alapok, aminek eredményeképp éles helyzetben önvédelemre is 
használhatod az edzéseken tanult gyakorlatokat. Mivel a technikák pontos elsajátítása küzdel-
mek 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 ered-
ményesen kívánnak sportolni. A foglalkozásokat Sebők Máté, az ELTE rekreációs szakembere, a 
BEAC edzője tartja, aki még mindig aktív, profi versenyző! Valamint a 2014 és 2015-ös évad Játék 
határok nélkül című tévés vetélkedő magyar csapat tagja, és a 2017-es Ninja Warrior Hungary 
középdöntőse. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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KIT KERESSEK?
Farkas Lilla

elte.pole@gmail.com

MIKOR?
A hét minden napján

HOL?
BEAC Tükrös terem

Ha ámulva figyeled az ismerőseid fény-
képeit, de még nem volt lehetőséged ki-
próbálni, vagy az egyetemen szeretnéd 
folytatni korábban elkezdett edzéseidet, 
most ne hagyd veszni az esélyt. Rúdsport 
és karika órákkal, valamint változatos kie-
gészítő óratípusokkal várunk a BEAC-on. 
Amennyiben bizonytalan vagy, érdemes 
tudnod, hogy a rúdsport és a légtorna kor-
tól, előképzettségtől és alkattól függetlenül 
elkezdhető – csak szeresd a kihívásokat és 
merd átlépni a korlátaidat. Nem túlzás, itt 
mindenki megtalálhatja önmagát, hiszen 

az erőelemektől kezdve egészen a művé-
szi produkciókig terjed ez a mozgásforma. 
Része az akrobatika, a tánc, a koreográfia, a 
nyújtás, velejárója a szenvedély, az alakfor-
málás és a közösségépítés. Képzett edzők-
kel várunk mindenkit, teljesen kezdőtől a 
versenyzőkig. Nálunk saját tempódban 
haladhatsz, izmaid fokozatosan hozzáfej-
lődnek az egyre nehezebb elemekhez, órá-
ról órára látványos eredményt érhetsz el, s 
akár fél év alatt kezdő versenyző szintre is 
juthatsz. Találkozzunk a tükrök előtt, a ha-
táraidon túl!

POLEFITNESS
Farkas Lilla - vezetőedző

ELTE-BEAC Polefitness eltebeacpole
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KIT KERESSEK?
Bögöly András

elteroplabda@gmail.com

MIKOR?
A hét minden napján

HOL?
BEAC csarnok

A röplabda egy látványos, világszerte nép-
szerű sportág. Amilyen egyszerűnek tűnik, 
olyan összetett mozgásforma. Játék köz-
ben több mint 400 izmot mozgatsz meg. 
Fejleszti a koordinációs képességet és 
megköveteli a csapatban való gondolko-
dásmódot.
Az edzéseink minden mozogni vágyó ér-
deklődő számára elérhetőek, mindenki 
megtalálja a maga számára megfelelő 
szintet, kezdőtől a haladóig. Az edzések 
mind erőnléti, mind labdás feladatokat 

magukba foglalnak. A versenyezni szerető 
hallgatóknak is kiváló lehetőség, mind a 
házibajnokságon való részvétel, mind a ver-
senycsapatainkba való bekerülés.
Hogy miért és kinek ajánlom? Mozgás, kö-
zösség, játék, szenvedély, verseny. Volt, aki 
a konditeremből nézte az edzéseinket és 
csatlakozott, más egy új sportszerelmet ta-
lált benne, és valakinek mindig is jelen volt 
az életében. Mindenki megtalálja benne 
azt, amiért szeretni lehet.

RÖPLABDA
Bögöly András - szakosztályvezető

ELTE Röplabda



KIT KERESSEK?
Grimm Dániel
grimmdani@inf.elte.hu
Grimm György
grimm@bgsc.hu

FACEBOOK
BEAC sakkozói

KIT KERESSEK?
BEAC Iroda
cycling.beac@gmail.com

MIKOR?
K: 18:00-21:00

MIKOR?
A hét minden napján

HOL?
Lágymányosi Campus

HOL?
BEAC Spinning terem

FACEBOOK
ELTE-BEAC Indoor Cycling

Eredményeket akarsz, de még a lépéseket sem ismered? Mi megmutatjuk az utat! Sakkedzé-
seinken tekintettel vagyunk az eltérő tudásszintekre. Hogy senki ne unatkozzon egy-egy rövid 
bevezető előadás után rögtön a játéké a főszerep, a gyakorlatban tesztelve a hallottakat. Grimm 
Dániel FIDE mester, illetve meghívott nemzetközi mester vagy nagymester bevonásával ala-
kítjuk az edzéseket. A leglelkesebbek számára teret nyitunk a BEAC Sakk Szakosztályában való 
igazolt versenyzői státuszra. Bár a klub elsődleges célja Grimm György szakosztályvezető és Ja-
kobetz László FIDE mester irányításával az NB I-be való visszakerülés, alsóbb osztályú csapa-
taiban való szereplés kitűnő lehetőség az amatőrök fejlődésére. Emellett reményeink szerint 
mindenkit eljuttatunk a MEFOB-on az ELTE képviseletére.

SAKK

SPINNING

Grimm György - szakosztályvezető
Grimm Dániel - ELTE sportösztöndíjas

Edzések minden évszakban
kedvezményes áron
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Ha hatékony, jó hangulatú kardió edzéseken szeretnél részt venni, csatlakozz a BEAC Indoor Cy-
cling óráihoz! Ha fogyásra, alakformálásra vágysz, a tanulás okozta feszültséget szeretnéd olda-
ni, vagy csak vidáman, mozgással 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, melyek se-
gítségével kontrollálhatod az edzésed intenzitását. Válts szezonbérletet őszi, téli, tavaszi és nyári 
edzéseinkre. A hét minden napján számos edzéssel és tapasztalt edzőkkel várunk benneteket. 
Tekerj az ELTE-n!



KIT KERESSEK?
Hajas Csilla
sila.hajas@gmail.com

FACEBOOK
ELTE-BEAC Tájfutás csoport

KIT KERESSEK?
Gál Péter
galpeti93@gmail.com

MIKOR?
Szerda délutánonként

MIKOR?
Hétvégenként

HOL?
Változatos helyszínek

HOL?
Hegyek-völgyek

FACEBOOK
ELTE-BEAC Természetjárás

A tájfutás a tájékozódás és a futás kombinációja. Egy sport, melyben nemcsak a fizikum számít, 
hanem a mentális erőnlét is. A tájfutással egyszerre növelheted az állóképességed és a szelle-
mi teljesítőképességed. Ez nemcsak egy sport, hanem egy életforma, mely megtanít küzdeni, 
gyorsan dönteni, kitartóan figyelni. Minden korosztály megtalálja a számára megfelelő kate-
góriát. A versenyzőknek térkép és tájoló segítségével kell a terepen meghatározott számú elle-
nőrzőpontot 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 kemény sport, teljesen kikapcsol, ellazít. Ha szereted a természetet és egy befogadó, jó fej 
társaságra vágysz, köztünk a helyed!

TÁJFUTÁS

TERMÉSZETJÁRÁS

Hajas Csilla
Hallgatói kapcsolattartó

Gál Péter - ELTE sportösztöndíjas
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Olyan mozgásformát keresel, mely mindenütt átmozgat és végig a szabad levegőn vagy? Sze-
retnél a hétvégeiden testileg és lelkileg is feltöltődni? Akkor a természetjárók között a helyed! 
Általában Budapesthez közeli tájegységben barangolunk 20km-es, könnyű vagy közepes ne-
hézségű távokon. Haladók részére 30 km körüli túrákat is szervezünk. Egy-egy szakasz telje-
sítése erőt és kitartást kíván, a természetjárás is megkövetel egy minimális állóképességet és 
fizikai erőnlétet. Sok esetben veszünk részt túramozgalmakban, mint pl. az Országos Kéktúra. 
Időnként a teljesítménytúrázásba is belekóstolunk. Edzéseink a tanítási szünetekben sem ma-
radnak el. Az őszi és a tavaszi szünetben többnapos túrát szervezünk Magyarország távolabbi 
vidékeire.



KIT KERESSEK?
Némethy Fruzsina
zsina.f@gmail.com

FACEBOOK
ELTE Tollaslabda

KIT KERESSEK?
Borosnyay Virág
polythlonklub@gmail.com

MIKOR?
K/Sze: 16:30

MIKOR?
Lásd: úszás, futás, kerékpár

HOL?
BEAC csarnok

HOL?
BEAC fszt. 12.

Szeretnél ügyességet, kitűnő reflexeket és kiváló állóképességet igénylő sportot űzni? Megta-
pasztalnád, hogy milyen a kerti tollason túli világ? Csatlakozz hozzánk! A tollaslabda hazánkban 
az utóbbi időben kezd egyre szélesebb körben ismertté válni, mivel a játék kortól, nemtől, tudás-
tól függetlenül mindenki számára űzhető és az alapok elsajátítását követően élvezettel folytat-
ható. A létesítmény adott, a felszerelések rendelkezésre állnak, a változatos edzések során pedig 
biztosítjuk a tollaslabdázáshoz szükséges alapokat. A fejlődés garantált, így idővel különböző 
versenyeken meg is mérettetheted magad. Egy olimpiai sportág, mely egészséges testmoz-
gást, jó szórakozást és biztos sikerélményt kínál számodra. Mire vársz, ne habozz!

TOLLASLABDA

TRIATLON

Némethy Fruzsina - ELTE sportösztöndíjas

Borosnyay Virág - edző
Molnár Tamás - edző
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Ha szereted a kihívásokat és mindig újat keresel, tudsz úszni, biciklizni és futni, akkor nálunk a 
helyed! A Polythlon Egyetemi Triatlon Klubban mindhárom sportágat űzheted kezdőtől hala-
dó szinten, egyenként vagy akár együtt is! Számos versenyen indulunk, évente 5-6 MEFOB-on 
(költségeit az egyetem állja), országos bajnokságokon, váltó- és csapatversenyeken. A részvé-
telt közösen szervezzük (utazás, szállás...) és a felkészítésről is gondoskodunk triatlon specifikus 
edzésekkel. Várunk a csapatban!

FACEBOOK
Polythlon ETK és
Sashegyi Gepárdok

HONLAP
www.polythlon.hu



KIT KERESSEK?
Várhelyi Zoltán
waterpolo@beac.elte.hu

MIKOR?
H-P: 18:00, 19:00 (Tüske)
K/Cs: 6:00-7:30 (Hajós)

MIKOR?
Lásd: úszás, futás, kerékpár

MIKOR?
K/CS/P: 20:00

HOL?
Tüske Uszoda | Hajós Uszoda

HOL?
Komjádi Uszoda
Hajós Uszoda

FACEBOOK
BEAC Vízilabda

Szereted a vizet? Szeretnél megtanulni úszni? Álmodtál már arról, hogy egyszer átúszod a Bala-
tont? Ha a válaszod igen, akkor itt a lehetőség! 
A Polythlon Universitas Úszó Klub kezdőktől a haladókig, tudás szerinti csoportokban minden 
hétköznap vár Téged egy és másfél órás edzésekre, kora reggeli órákban és esti időpontokban 
is. Csatlakozz hozzánk, fejlődj nálunk és légy részese egy remek csapatnak!

ÚSZÁS

VÍZILABDA

Borosnyay Virág - edző
Molnár Tamás - edző

Várhelyi Zoltán - edző
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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. 
Várunk minden érdeklődőt, aki heti 3 edzéssel a folyamatosan erősödő Budapesti Vízilabda baj-
nokságban játszana, de természetesen fejlődési lehetőséget biztosítunk azoknak is, akik csak 
edzésre szeretnének járni és ki szeretnék próbálni magukat. Ha már van csapatod, de ELTE-s 
vagy, akkor is jelentkezz, mert nálunk együtt játszhatsz OB1-es játékosokkal az MVLSZ által is 
kiemelten kezelt egyetemi bajnokságban.

KIT KERESSEK?
Borosnyay Virág
polythlonklub@gmail.com

FACEBOOK
Polythlon ETK és
Sashegyi Gepárdok

HONLAP
www.polythlon.hu



Aerobik/Aerobics

Air Flow Jóga/Air Flow Yoga

Argentin tangó

Asztalitenisz/Table tennis

Atlétika Szakosztály/Athletics

Ballansz tréning/Ballance training

Box

Brazil Jiu-jitsu/Brazilian Jiu-jitsu

Cheerleading

Darts

Falmászás/Climbing

Funkcionális köredzés/Functional training

Futás/Running

Futsal

Hastánc/Belly dancing

Hip-Hop

Jóga/Yoga

Kajak-kenu/Kayak-canoe

Karate

Kerékpár/Bicycle

Kézilabda (női)/Handball (women)

Kick-box

Konditerem/Gym

Kosárlabda (férfi)/Basketball (men) 

Pulay Szilvia

Dömény Kata

Balogh András

Kanics Máté

Gerendási István

Dömény Kata

Rozgonyi Áron

Váradi Erzsébet

Nagy-Kismarci Bence

Gyurcsó Gergő

Erdős Gábor

Kovács Bálint

Borosnyay Virág

Árendás Tamás

Molnár Ágnes

Juranits Rita

BEAC Iroda/BEAC Office

Meszesán György

Novák Dóra

Borosnyay Virág

Iváncsó Rebeka

Németh Márk

BEAC Iroda/BEAC Office

Molnár Alex 

beacaerobik@gmail.com

airflow.beac@gmail.com

elteargentintango@gmail.com

kanicsm@gmail.com

beacatletikase1898@gmail.com

bosu.beac@gmail.com

beacboxing@gmail.com

varadi.erzsebet.julianna@gmail.com

nkbence@gmail.com

beac-gyuresz@vipmail.hu

egyetemiedzes@gravitybudapest.com

beac.eronlet.fitnesz@gmail.com

polythlonklub@gmail.com

beacfutsal@gmail.com

elteoriental@gmail.com

eltehiphop@gmail.com

joga.eltebeac@gmail.com

eltevezes@gmail.com

novak.dora@gmail.com

polythlonklub@gmail.com

eltebeac.kezilabda@gmail.com

nemethmark9700@gmail.com

szervezes@beac.elte.hu

molnar.alex98@gmail.com

SPORTÁG/SPORTS KAPCSOLAT/CONTACT E-MAIL

KAPCSOLAT/CONTACTS



Kosárlabda (női)/Basketball (women)

Kung Fu 

Labdarúgás/Soccer

Moderntánc/Modern dance

Muay thai 

Polefitness

Röplabda/Volleyball

Súlyzós erőedzés 

Súlyzós intervall edzés

Sakk/Chess

Spinning

Tájfutás/Orienteering 

Természetjárás/Hiking 

Tollaslabda/Volleyball

TRX

Triatlon/Triathlon 

Úszás/Swimming

Vízilabda/Water polo

Kispályás labdarúgó-bajnokságok
Five-a-side tournaments

Varga Anna

Liszka László

Kovács Gergely

Wéber Edi

Sebők Máté

Farkas Lilla

Bögöly András

Gölöncsér Dániel

Gölöncsér Dániel

Grimm Dániel/Grimm György

BEAC Iroda/BEAC Office

Hajas Csilla

Gál Péter

Némethy Fruzsina

Pacsuta Johanna

Borosnyay Virág

Borosnyay Virág

Várhelyi Zoltán

Sajben Marcell

vargaanna12345@gmail.com

tunghse1994@gmail.com

hajra.beac@gmail.com

eltejazztanc@gmail.com

mate.sebok86@gmail.com

elte.pole@gmail.com

elteroplabda@gmail.com

beac.eronlet.fitnesz@gmail.com

beac.eronlet.fitnesz@gmail.com

grimm@bgsc.hu

cycling.beac@gmail.com

sila.hajas@gmail.com

galpeti93@gmail.com

zsina.f@gmail.com

beac.eronlet.fitnesz@gmail.com

polythlonklub@gmail.com

polythlonklub@gmail.com

waterpolo@beac.elte.hu

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

KAPCSOLAT/CONTACTS



www.elteshop.hu

Viseld a szíveden az ország 
első számú egyetemét!

Kapcsolódj az ELTE Telenoros flottájához, 
telefonálj flottán belül ingyen és élvezd a 

kedvezményeket!

www.eltephone.hu
Az ELTEphone szolgáltatást csak ELTE-s hallgatók és

dolgozók vehetik igénybe. Újabb ok, hogy ELTE-s legyél!



www.elteshop.hu

Viseld a szíveden az ország 
első számú egyetemét!

Kapcsolódj az ELTE Telenoros flottájához, 
telefonálj flottán belül ingyen és élvezd a 

kedvezményeket!

www.eltephone.hu
Az ELTEphone szolgáltatást csak ELTE-s hallgatók és

dolgozók vehetik igénybe. Újabb ok, hogy ELTE-s legyél!




