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Bármire, szabadon költhető
Havonta akár 150 000 Ft, egész tanévre összesen 
1 500 000 Ft igényelhető
Törlesztés: tanulmányok befejezése után, jövedelmedhez igazodva
Előtörlesztés: bármikor, díjmentesen
2. gyermek után a tartozás felét, a 3. gyermek születését követően 
pedig az édesanyák teljes tartozását elengedjük 
Online igénylés e-aláírással, percek alatt

DIÁKHITEL2 
képzési költségek finanszírozására  

Ha magyarországi felsőoktatási intézményben tanulsz
Akár az önköltséged egészére igényelhető
Törlesztés: tanulmányok befejezése után, jövedelmedhez igazodva
Előtörlesztés: bármikor, díjmentesen
2. gyermek után a tartozás felét, a 3. gyermek születését követően 
pedig az édesanyák teljes tartozását elengedjük 
Online igénylés e-aláírással, percek alatt

VÁLTSD VALÓRA TERVEIDET 
A DIÁKHITELLEL!
Jól jönne egy kis segítség a mindennapokban vagy az önköltséged 
kifizetéséhez? Akkor válaszd a legkedvezőbb pénzügyi segítséget, 
a diákhitelt. A kedvezményes, illetve kamatmentes megoldások 
pénzügyi biztonságot nyújtanak számodra és lehetővé teszik, hogy 
minden erőddel a tanulásra koncentrálhass.
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Kedves Egyetemi Hallgatók! Kedves Sporttársak!

A sport kiemelt szerepe az egészséges életmód folytatásában mindenki számá-
ra ismert. Nem lehet elégszer felhívni a figyelmet erre. Fontosnak tartom, hogy 
hallgatóink kiegyensúlyozott, boldog egyetemista éveket éljenek át, ezért arra 
buzdítom Önöket, hogy a tanulás mellett szánjanak időt rendszeresen valamilyen 
testmozgásra is. Használják ki a lehetőséget, hogy Egyetemünk széles sportkínála-
tából válogathatnak. Remélem, hogy minél többen megtalálják az Önöknek való 
sportágat és a mozgás felszabadító erejének köszönhetően ezzel is segíthetjük 
eredményességüket tanulmányaik során.

Prof. Dr. Borhy László - az ELTE rektora

Kedves Hallgatóink! Kedves Sporttársak!

Az elmúlt éveket meghatározó kényszerű korlátozások után kifejezett öröm, 
hogy az aktív mozgás kereteit az ELTE-n 1898 óta biztosító BEAC újult erővel foly-
tathatja azt a kiemelkedő munkát, amellyel biztosítja a testmozgás, a fizikai fejlő-
dés lehetőségét, és gazdagítja azoknak az eredményeknek a sorát, amelyek 124 
éve öregbítik az Egyetem hírnevét. Kancellárként a kezdetektől kiemelt feladat-
ként tekintettem a sportinfrastruktúra folyamatos fejlesztésére, a Bogdánfy úti 
sportcsarnokunk felújításának befejezésével újabb lépést teszünk az aktív spor-
tolók felkészüléséhez szükséges keretek megújítása felé. 

Dr. Scheuer Gyula - az ELTE kancellárja

Kedves Hallgatótársam!
Engedd meg, hogy köszöntselek az ELTE mozgalmas életében, amiben fon-
tos szerep jut az egyetemi sportéletnek is, hiszen rengeteg lehetőség nyílik a 
sportolni vágyó hallgatóknak. Ha kezdő vagy, itt az idő, hogy belevesd magad, 
és megtaláld a hozzád leginkább igazodó sportot, hiszen több mint 40 sportág 
közül választhatod ki a legmegfelelőbbet. Ha eddig is aktív sportéletet éltél, eljött 
az alkalom, hogy azt ELTE-s színekben folytasd. A Hallgatói Önkormányzat kép-
viselőivel és a BEAC munkatársaival a következő évben is azon dolgozunk, hogy 
olyan közösséget teremtsünk, melyhez érdemes csatlakozni. Fordulj, hozzánk 
bizalommal, légy te is a csapat része!

Varga Réka - az ELTE HÖK elnöke

Kedves Egyetemi Hallgatók! Kedves Sporttársak!

Az egyetemi sport mindenkié! Szakképzett edzőink az ELTE korábbi hallgatóiként 
mindent megtesznek, hogy felejthetetlen élményekkel gazdagodjatok. Szintek-
től, céloktól függően a BEAC-ban megtaláljátok, ami leginkább illik hozzátok. 
Együtt sportolhattok lelkes amatőrökkel, de olimpikonokkal is. Közel 40 féle sza-
badidősportból választhattok, nevezhettek házi bajnokságokra, kurzusként űz-
hettek sportokat, és a versenysport világa is nyitva áll előttetek.  A legdivatosabb 
sportokat is űzhetitek nálunk, legyen szó új fitnesz irányzatokról, táncsportokról 
vagy akár a SUP-ozásról. Évközben számos programunkon kikapcsolódhattok, 
de már a szeptember 12-16. közötti ELTE Sport7-en is első kézből ismerkedhettek 
meg minden sportolási lehetőséggel.

Simon Gábor - a BEAC igazgatója

KÖSZÖNTŐ



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 honlapján és váltsátok meg bérletetek 
online!

Az ELTE-n kétféle módon tudtok sportolni: a BEAC mindenkit vár délutáni edzéseire, foglalkozásaira, 
míg a Neptunban kredites 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 bárki részt vehet, szabadidős-, és versenysportra egyaránt lehetőség 
nyílik. A 2022/2023-as tanévben a következő sportok közül választhatnak az 
érdeklődők:

Az edzések időpontját és kapcsolattartóját megtalálod a beac.hu-n és ebben 
a kiadványban!

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

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, box, 
brazil jiu jitsu, cheerleading, csörgőlabda, falmászás, futsal, funkcionális 
tréning, futás, gyu-ryu karate, hajózási ismeretek, hastánc, játékvezetői 
tanfolyam, jóga, kajak-kenu, kickbox, kondicionálás, kosárlabda, kínai moz-
gásművészet (kung-fu), labdarúgás, moderntánc, muay-thai box, női lab-
darúgás, női önvédelem, paraúszás, röplabda, sakk, spinning, squash, SUP, 
súlyzós intervall edzés, swing tánc, sziklamászás, tájfutás, társastánc, tenisz, 
természetjárás, tollaslabda, TRX, úszás, vívás, zumba.

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

HOGYAN SPORTOLHATTOK NÁLUNK?

1. VÁLASZTHATÓ TESTNEVELÉS KREDITÉRT

2. EDZÉSEK A BEAC-BAN

EDZÉSHELYSZÍNEK
Bogdánfy úti sporttelep - 1117 Bogdánfy u. 10.
aerial hammock & silk, aerial hoop, argentin tangó, balance, 
jóga, polefitness, spinning, súlyzós intervall edzés, TRX, triatlon,
kispályás focibajnokság, konditerem

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

Mérnök utcai sporttelep - 1119 Mérnök utca 35.
labdarúgás, kispályás focibajnokság, cheerleading
asztalitenisz, jiu-jitsu, hip-hop, kick-box, moderntánc

ELTE Vízisporttelep - 1237 Vízisport utca 48.
kajak-kenu, SUP

ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium
1088 Trefort u. 8.
aerobik, cheerleading

ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium
1053 Papnövelde u. 4.
aerobik, funkc. tréning, önvédelmi edzés, röplabda, súlyzós intervall

ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola
1146 Cházár András u. 10.
aerobik, karate, röplabda



Az ELTE Sportiroda célja, hogy támogassa az ELTE polgárok szabadidő-, illetve versenysport-tevékenysé-
gét, valamint egészségük megőrzésére irányuló erőfeszítéseit. Részt vesz az egyetemi sport szereplőinek 
összefogásában és az ELTE sportprogramjainak koordinálásában (pl. kredites sportolás, kollégiumi edzé-
sek, önvédelmi tanfolyam, egészségügyi szűrések). A Sportiroda egyaránt nyújt hallgatói és dolgozói szol-
gáltatásokat.

A kollégiumi élet színesítése érdekében és a sportolni vágyó 
kollégisták igényeinek megfelelően a programajánlatok kö-
zött a BEAC palettája is megtalálható.

Heti 1-2 alkalommal, a kora esti órákban fiúknak és lányoknak is 
optimális edzéseket tartanak az edzőink, ezek között pl. funkci-
onális köredzés, gerinctréning, zumba vagy aerobik is elérhető.

A szabadabb műfaj kedvelői számára rendelkezésre áll a budai 
és a pesti oldalon is 1-1 futóklub, melyre megadott időpontban 
várják az edzők a kollégistákat.

Az edzések erőnléttől, tudástól, edzettségtől függetlenül minden kollégiumi lakó előtt nyitva állnak, a tagkol-
légiumi órarend pedig a szemeszter elején válik elérhetővé, így a kollégiumok közötti átjárás is lehetséges.

Az ELTE Speciális Hallgatói Ügyeket Támogató Iroda (SHÜTI), az ELTE Sportiroda és a BEAC összefogásá-
nak eredményeképpen idén már 7. éve indíthatunk sportprogramokat speciális szükségletű hallgatók és 
inkluzív sportprogramokat bármely ELTE hallgató számára.  

A szabadon választható kredites testnevelés tárgyak között szerepel a paraúszás, amelyet mozgássérült, 
látássérült és autizmus spektrum zavarban érintett hallgatók választhatnak. Az úszóedzések akadály-
mentes uszodában és szakedző segítségével valósulnak meg. 

Inkluzív sportágunk a csörgőlabda, amelyet szintén kreditért választhat bármely ELTE hallgató. Az edzé-
sek célja a látó és látássérült hallgatók közös sportélményén túl a hallgatók érzékenyítése, hiszen a sportá-
gat mindkét csoport lefedett szemmel, teljes szemtakarásban, „vakon” űzi. A regisztrált speciális szükség-
letű hallgatók számára mind a paraúszás, mind a csörgőlabda kurzusok ingyenesen felvehetők!

November 25-én – immár harmadik alkalom-
mal szervezzük meg a MEFS segítségével a 
MEFOB Csörgőlabda Bajnokságot a hazai 
egyetemi hallgatók által összeállított vegyes 
csapatok (látó és látássérült hallgatók) részvé-
telével. 

A BEAC a kredites testnevelés kurzusok mellett 
Magyarországon elsőként szervezett egyetemi 
parafekvenyomó csapatot az Erőnléti- és Fit-
nesz Szakosztály közreműködésével.

SPORTIRODA

SPORT AZ ELTE KOLLÉGIUMAIBAN

SPORT SPECIÁLIS SZÜKSÉGLETŰ HALLGATÓKNAK
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Tanévkezdő Sportkampány
2022. augusztus 18. - szeptember 8.

www.beac.hu

XXXXII. 5vös5km futóverseny
2022. szeptember 20.
www.5vos5km.elte.hu

XXXXIII. 5vös5km futóverseny
2023 májusa

www.5vos5km.elte.hu

V. University Sports Festival Budapest
2022. november 12.

FB: University Sports Festival BP 2022

III. Csörgőlabda MEFOB
2022. november 25.

FB: Csörgőlabda MEFOB 2022

XIII. Kárpát-medencei Egyetemek Kupája
2023. március 2-4.

www.kekbudapest.hu

III. KEK RUN
2023. március 4.

www.kekbudapest.hu

beacfoci.hu focibajnokságok
Szeptembertől egész évben

www.beacfoci.hu

ELTE Sport7
2022. szeptember 12-16.

FB: ELTE Sport7 2022

RENDEZVÉNYEINK





A tanulmányok mellett kiemelten fontos a rendszeres és aktív testmozgás, ezért 
ajánljuk minden egyetemi polgár figyelmébe a választható testnevelési kurzuso-
kat és a BEAC-os edzéseket egyaránt. Az Egyetem térhez közel eső OSC vívóterem-
ben kredites vívókurzusokon is részt lehet venni akár kezdő akár haladó szinten. 
Az ELTE Jogászbajnokság az egyik legrégebbi és legnagyobb hagyományokra 
visszatekintő sportesemény, ahol heti rendszerességgel több száz jogász hallgató, 
illetve végzett jogász méri össze tudását egy kispályás labdarugóbajnokság kere-
tein belül. Ha péntek, akkor jogászfoci!
Két év kihagyás után újra megrendezésre kerül a Jurista Kupa, melynek idén Deb-
recen ad majd otthont. Itt az ország jogász hallgatói mérhetik össze tudásukat kü-
lönböző sportokban, köztük röplabdában, kosárlabdában és labdarúgásban. 

A mozgásra vágyókat kitűnően felszerelt, nemrégiben felújított tornate-
rem várja az Ecseri út 3. szám alatti épületben. A legnépszerűbb rendez-
vényeink közé tartozó Sport- és Egészségnapokon a kar hallgatói önkor-
mányzata nagy hangsúlyt fektet a sport inkluzív lehetőségeire.
A 2022. évi ELTE Dolgozói Sporthéten a Bárczi több csapattal is sikerrel 
szerepelt, illetve további kari program kínálattal támogatta a kollégák 
mozgási lehetőségét. A kar ismert sportolói: Nagy Tímea kétszeres olim-
piai bajnok párbajtőrvívó, Récsei Rita távgyalogló olimpikon és Srp Miklós 
távgyalogló.

Az ELTE GTK folyamatos fejlődéséhez a sportlehetőségek kiaknázása is 
hozzájárul. Az oktatók és a hallgatók számára egyaránt fontos a mozgás, 
ezért ezek közlése kiemelt fontosságot képvisel a kar életében. A lehe-
tőségekről minden felületen tájékoztatjuk az érdeklődőket, legyen szó 
programokról vagy versenyekről.
Számos híres ELTE-s eseményen vettek részt már a Gazdaságtudomá-
nyi Kar hallgatói, 5vös 5km futóverseny, Spartan Race, egyetemi országos 
bajnokságok, KEK és más sportrendezvények. Diákjainknak oktatóink is 
jó példát mutatnak, közülük többen amatőr szinten versenyeznek és fu-
tósikereket érnek el.
Csatlakozz te is a GTK sportos csapatához és válogass a BEAC sokszínű 
palettájáról!

A BEAC a Gólyatáborban és a kari rendezvényeken is számos sportolási le-
hetőséggel várja az érdeklődőket, ezeken az eseményeken kipróbálhatjátok 
magatokat többek között boxban, hastáncban vagy akár polefittnessben is.
Hallgatóink az elmúlt évben két nagy BTK-s rendezvényen, a Trefort-kert Offli-
ne Fesztiválon és a Bölcsész Napokon mozgathatták át magukat és próbál-
hatták megdönteni egymás rekordjait. Fekvőtámaszban, ugrálókötélben és 
felülésben is óriási számokat ütöttek meg a résztvevők.
Egyetemünk legnagyobb kara egyre több kiváló élsportolóval büszkélkedhet, közü-
lük is kiemelkedik Jászapáti Petra germanisztika szakos hallgató, aki a 2022-es 
pekingi téli olimpiai játékokon a rövidpályás gyorskorcsolya vegyes váltó tag-
jaként bronzérmet szerzett.  

Kollégák egy túrázó csoportja a siroki Törökasztalnál

Sportnap a Bölcsész Gólyatáborban

Tóth Zsuzsanna Eszter, a GTK oktatási dékánhe-
lyettese számos versenyen remekel, az idei Ultra-

balatonon megvédték csapatbajnoki címüket.
A képen Ürögi Tamás oktatónkkal közösen fut.

2019-ben az ELTE ÁJK csapata nyerte a Jurista Kupát

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR

BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR

SPORTOS KAROK
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A közhiedelemmel ellentétben az informatikusok rengeteg időt fordí-
tanak a sportolásra. Amellett, hogy a lágymányosi sportlétesítmények 
remek lehetőségeket nyújtanak a mindennapi sportszükségletek ki-
elégítésére, számos nagyobb volumenű program közül választhatnak a 
Kar hallgatói. Az elsőévesek egy kifejezetten aktív gólyatáborban tapasz-
talhatják meg először az IK-s sportmentalitást, majd később, év közben 
különböző események közül választhatnak. A személyes rendezvények 
mellett a megváltozott helyzetekhez alkalmazkodva rendszeresítettünk 
különböző e-sport bajnokságokat is.

Sporttudományi képzéseinek is köszönhetően a PPK az ELTE legsporto-
sabb kara, mely a diplomát adó képzések mellett Budapesten és Szom-
bathelyen is kínál sportolási lehetőségeket az ELTE hallgatói számára, 
akár kreditértékű általános testnevelés órák keretében is. A hagyomá-
nyosnak mondható sportokon túl, mint a röplabda, a kosárlabda, a lab-
darúgás, a tollas vagy a tenisz, tanulhatsz tőlünk 3x3 kosárlabdázni, síelni, 
snowboardozni, BMX-ezni vagy akár squasholni is. Büszkék vagyunk 
arra, hogy a tokiói olimpián hat jelenlegi és volt PPK-s hallgató is képvi-
selte Magyarországot!   

Az ELTE Társadalomtudományi Kar hallgatói közvetlen eléréssel vehet-
nek részt a karnak is otthont adó Lágymányosi Campus mellett működő 
BEAC sportprogramjain, illetve a minden évben megrendezésre kerülő 
lágymányosi 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 támo-
gatják a Kar hallgatóit és munkatársait az egyéni és csapatsportokban, 
fontosnak tartják a sporttal kapcsolatos hallgatói és munkahelyi kezde-
ményezéseket. A Lágymányosi Campuson a Bogdánfy úti sporttelep kö-
zelsége miatt számos BEAC-os sportolási lehetőség közül választhatnak 
hallgatóink. Az ELTE TTK indította el több, mint 20 évvel ezelőtt az azóta 
legendássá vált 5vös 5km futóversenyt, amely évente kb. 1100 induló fu-
tóval Újbuda egyik kiemelt sporteseményévé nőtte ki magát.

Karunkon hagyományosan nagy szerepet kap a sport, hiszen hallgatóink a 
kisgyermekek mozgásos tevékenységének irányítására is felkészítést kap-
nak. A módszertan oktatása mellett fontosnak tartjuk azt is, hogy diákjaink 
sportolási tevékenységét támogassuk. Képzési portfóliónkban a testnevelés, 
mozgásfejlesztés és kapcsolódó kurzusok száma több, mint 40. Ezek közül 
minden évben hirdetünk olyan tárgyakat, amelyek az egyetem bármely hall-
gatója számára felvehetők, ezzel pedig hozzájárulunk az egyetemi testnevelés 
megvalósításához. Az elmúlt évek legnépszerűbb, szabadon, illetve kötelező-
en választható kurzusai a Jóga 1. és a Gerincjóga tárgyak, amelyeket online 
formában teljesíthetik a hallgatók, de a Mozgásvilág kurzuson belül a strand-
röplabdát és a taekwondo-t is felvehetik. 

Már a gólyatáborokban is sportra buzdítunk

Siklósi Gergely - Fotó: MTI IllyésTibor

Sportnap a TÓK-on

INFORMATIKAI KAR

PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI KAR

TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR

A közeli Bogdánfy úti sporttelepen számos sportolási
lehetőséggel várnak

Évente kétszer rajtol el a Lágymányosi Campuson 
az 5vös 5km Futóverseny!



MIKOR?
Minden hétköznap

MIKOR?
Minden hétköznap

MIKOR?
Minden hétköznap

HOL?
Budán és Pesten

HOL?
Bogdánfy sporttelep

HOL?
Bogdánfy sporttelep

Szívesen tartoznál egy motiváló közösséghez, ahol szuper hangulatban telnek az edzések? Mo-
zogj Te is a BEAC Aerobikkal minden hétköznap és töltődj fel edzéseinken! Korlátlan bérlettekkel, 
barátságos áron várunk minden mozogni vágyó hallgatót! Próbáld ki 7 különböző óratípusunkat! 
Tarts velünk alakformáló, zsírégető, intervall tréning, box aerobik, pilates, gerinctorna, vagy zumba 
óráinkon és hozd magad formába! Szakedzőink közreműködésével segítünk álmaid elérésében.

Nem kell artistának lenned, hogy légtornázz! Gyere, és repülj velünk! A karika, lyra vagy aerial 
hoop a légtorna egyik műfaja, mely során látványos elemeket mutatunk be egy plafonról leló-
gó, fémből készült karikán. Ez az eszköz alkalmas az erő és a hajlékonyság fejlesztésére, látvá-
nyos trükkök és akrobatikus kombinációk bemutatására, ráadásul a legtöbb elem duóként is 
végrehajtható. Nálunk kezdőként is biztonságos körülmények között, jó közösségben kezdhe-
ted el az edzést, és kitartó gyakorlással akár versenyzővé is válhatsz.

AEROBIK

AERIAL HOOP

AERIAL HAMMOCK & SILK

Márton-Szűcs Zsófi a - szakmai vezető és vezetőedző

Farkas Lilla - vezetőedző

Jámbor Erzsébet - vezetőedző

KIT KERESSEK?
Márton-Szűcs Zsófi a
beacaerobik@gmail.com

KIT KERESSEK?
Farkas Lilla
elte.pole@gmail.com

KIT KERESSEK?
Jámbor Erzsébet
aerialbalance.beac@gmail.com

FACEBOOK
BEAC Aerobik

INSTAGRAM
beacaerobik

INSTAGRAM
eltebeacpole

INSTAGRAM
eltebeacaerial

FACEBOOK
ELTE - BEAC
Polefi tness & Aerial

FACEBOOK
ELTE - BEAC
Aerial & Balance

HONLAP
beacaerobik.hu

Gyere, és repülj velünk! A hammock és silk edzés a plafonról lelógó selymen végzett látványos 
mozgásforma. Ezen az órán egyszerre tudjuk erősíteni és nyújtani a test minden részét, miköz-
ben különböző elemeket és akrobatikus kombinációkat hajtunk végre a levegőben. Az eszköz 
sokoldalúsága révén alkalmas jógagyakorlás színesítésére is, eszközös erő- és hajlékonyságfej-
lesztő edzésre. Nálunk kezdőként is biztonságos körülmények között, jó közösségben kezdhe-
ted el az edzést.

10



FACEBOOK
BEAC Aerobik

INSTAGRAM
beacaerobik

INSTAGRAM
eltebeacpole

INSTAGRAM
eltebeacaerial

FACEBOOK
ELTE - BEAC
Polefitness & Aerial

FACEBOOK
ELTE - BEAC
Aerial & Balance

HONLAP
beacaerobik.hu
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MIKOR?
SZE: 18:00-; 19:30-

MIKOR?
Egyeztetés alapján

MIKOR?
Minden hétköznap
17 órától (nyáron 18:00)

HOL?
BEAC TT4 terem

HOL?
Mérnök utcai sporttelep

HOL?
BME Sporttelep

Latin-Amerika világszerte ismert tánca, az argentin tangó egy harmonikus páros tánc. Fejleszti 
az egyensúlyt, a testtudatot és a társas kapcsolódást. A félév végére a tánc elsajátítása mel-
lett megismerheted a tangó izgalmas történetét és etikettjét, amit később a milongákon (tan-
gó-estek) kamatoztathatsz. Nálunk egy vidám és fi atalos közösség része lehetsz! Várunk sok 
szeretettel párokat és egyéni érdeklődőket!

Az asztalitenisz az egyik legjobb módja a koncentráció, a kitartás és a türelem fejlesztésére. Min-
den egyes pontért egyenként meg kell küzdenie a játékosnak, és csakis a legvégén engedhet 
fel, mert sosem tudni mikor jön a fordulat. Szükség van gyors kézre, strapabíró lábra és higgadt 
fejre. Fontos a ritmusérzék, de képesnek kell lennünk változtatni is a sebességen, hiszen nem 
mindig a leggyorsabb a legjobb. Az asztalitenisz megtanít minket küzdeni, és rávilágít, hogy a 
legreménytelenebbnek tűnő szituációból is lehet sikert kovácsolni.

Latin-Amerika világszerte ismert tánca, az argentin tangó egy harmonikus páros tánc. Fejleszti 

ARGENTIN TANGÓ

ASZTALITENISZ

ATLÉTIKA

Hönich Heléna, Balogh András - oktatók

Bakonyi Bertalan - ELTE sportösztöndíjas

Piukovics Norbert - technikai vezető

KIT KERESSEK?
Hönich Heléna
elteargentintango@gmail.com

KIT KERESSEK?
Bakonyi Bertalan
bakonyiberci@gmail.com

KIT KERESSEK?
Piukovics Norbert
beacatletikase1898@gmail.com

FACEBOOK
ELTE Argentin 
Tango

INSTAGRAM
elteargentintango

HONLAP
beacpp.elte.hu

HONLAP
beacatletika.hu

INSTAGRAM
beacatletika1898

FACEBOOK
ELTE BEAC
Asztalitenisz

FACEBOOK
BEAC Atlétika 1898

Az atlétika a sportok királynője, a futás pedig minden sportág alapja. A szakosztály büszke az
egyesület 120 éves múltjára, atlétáink csak az elmúlt 20 évben több mint 300 országos bajnoki
címet szereztek. Szakosztályunkban a klasszikus atlétikai számok közül is kiemelkedik a közép-
és hosszútávfutás. Edzőink napi szintű és személyre szóló fi gyelemben részesítik az olimpiko-
nokat és a kocogókat egyaránt.
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MIKOR?
Minden hétköznap

MIKOR?
H-P: 17:00 vagy 18:30

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

HOL?
Bogdánfy sporttelep

HOL?
Soroksári Tesco üzletsor

HOL?
Mérnök utcai sporttelep

A Balance edzéseken egy speciális félgömb alakú eszköz segítségével végezzük a gyakorla-
tokat. Az egyensúly, a stabilitás, a testtudat és a mozgáskoordináció fejlesztése elsődleges az 
órákon. Többféle óratípus áll rendelkezésre, a különböző edzéseken különböző területekre fó-
kuszálhatunk. Egyes órákon a jóga, más foglalkozásokon a nyújtás, egy harmadikon az erő- és 
állóképességfejlesztés kerül előtérbe, így mindenki megtalálhatja a számára érdekes óratípust.

A box segít az önbizalom és önuralom növelésében, a stressz levezetésében. Fizikai és mentális 
erőnlétet ad. Fejleszti a koncentrációs készségeket. Önvédelmi alapokat biztosít. Akár jelentős 
fogyást is elérhetsz vele. Az edzésen technikai elemekkel, szituációs-páros feladatokkal, boxzsákkal, 
kardió-, és erősítő gyakorlatokkal találkozhatsz. Az edzéseken nem kötelező az egymással való 
küzdelem. Tudásszinttől, nemtől függetlenül várunk baráti hangulati edzéseinken!

BALANCE

BOX

BRAZIL JIU-JITSU

Jámbor Erzsébet - edző

Rozgonyi Áron - ELTE sportösztöndíjas edző

Váradi Zsóka - ELTE sportösztöndíjas edző, U21 világbajnok

KIT KERESSEK?
Jámbor Erzsébet
aerialbalance.beac@gmail.com

KIT KERESSEK?
Rozgonyi Áron
beacboxing@gmail.com

KIT KERESSEK?
Váradi Erzsébet
varadi.erzsebet.julianna@gmail.com

FACEBOOK
ELTE-BEAC Aerial

INSTAGRAM
eltebeacaerial

INSTAGRAM
beac_bjj

FACEBOOK
ELTE BEAC Ökölvívás

A brazil jiu-jitsu egy modern, földharcra épülő küzdősport, melyet az egyik leghatékonyabb harcmű-
vészeti ágként tartanak számon. A sportágban megtalálhatók a földre vitelek, pozíció-szerzések, 
leszorítások és feladásra kényszerítő technikák. A BJJ sokkal nagyobb hangsúlyt fektet a technikai 
tudásra, mint a nyers fi zikumra. Egy edzésen 2-3 technikát gyakorlunk, gyakran átismételve a korábbi 
mozdulatsorokat. Az edzést irányított pozícionális, illetve "szabad" küzdelmekkel zárjuk, melyek során 
a tanulók valódi, ellenállást kifejtő ellenféllel szemben próbálhatják ki eddig megszerzett tudásukat.
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MIKOR?
Hétköznap esténként

MIKOR?
Hétköznap esténként

HOL?
Több helyszín

HOL?
Több helyszín

Cheerleading szakosztályunk hazánk egyik legnagyobb és legeredményesebb cheer csapata. 
Az edzéseken a cirkuszi akrobatákhoz hasonló emeléseket, dobásokat piramisokat lehet meg-
tanulni. Előképzettség nem szükséges, nemtől függetlenül bárki csatlakozhat, aki kipróbálná 
magát edzéseinken. Haladó szintű sportolóinknak rendszeres versenyzési lehetőséget biztosí-
tunk, valamint felléphetnek nagyszabású rendezvényeken, televíziós műsorokban is.

A cheer dance, másnéven performance cheer egy látványos koreográfi ákat felvonultató sportág, 
mely nem csak a cheerleading hagyományait foglalja magába, de komoly tánctechnikai felkészültsé-
get is igényel. Mind kezdő, mind pedig versenycsapatainkba várjuk a jelentkezéseket! Légy bármilyen 
szinten, nálunk biztosan megtalálod a helyed, és idővel lehetőséged nyílik fellépéseken, televíziós mű-
sorokban, fesztiválokon részt venni, vagy rangos nemzetközi versenyeken megmérettetni magad!

CHEERLEADING

CHEER DANCE

Nagy-Kismarci Bence - vezetőedző

Szabó Hanna Mária - vezetőedző

KIT KERESSEK?
Nagy-Kismarci Bence
cheer@beac.elte.hu

KIT KERESSEK?
Szabó Hanna Mária
cheer@beac.elte.hu

FACEBOOK
ELTE Cheer Team

FACEBOOK
ELTE Cheer Dance Team

INSTAGRAM
eltecheerleading

INSTAGRAM
eltecheerleading

HONLAP
www.eltecheer.hu

HONLAP
www.eltecheer.hu

MIKOR?
Szerda 18:30-

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

DARTS
Kass Zoltán - vezetőedző

KIT KERESSEK?
Gyurcsó Gergő
beacgyuresz@gmail.com

FACEBOOK
Darts terem CDFŰ

Szeretettel várunk egy-egy kötetlen dobálásra, vagy ha úgy akarod, segítünk a helyes technika kialakí-
tásában. Nyílt versenyeken szintről szintre utat tudunk mutatni fejlődésedhez. Heti 3 nehézségi szintű 
versennyel várunk a CDFŰ Darts Teremben. Szerdai napokon egyéni foglalkozásra is van lehetőség. 
Termünkben a steel és a soft szakág is kipróbálható. Igazolás esetén egyéni-, páros- és csapatversenye-
ken képviselheted egyesületünket, és küzdhetsz a helyezésekért regionális és országos versenyeken. 





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

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

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

MIKOR?
H/K/CS: 18:00-19:00

HOL?
Apáczai Gimnázium

HOL?
BEAC csarnok

HOL?
BEAC csarnok

HOL?
BEAC kiskondi

A  funkcionális köredzés során saját testsúllyal 
és több eszközzel – TRX, Rope-kötél, RIP 
Trainer, öntöttvas súlyzók – dolgozunk, 
ezáltal sokszínű, a mindannapjaink 
során végzett mozdulatainkat fejlesztő 
gyakorlatsorozatokat tudunk összeállítani. 
A preventív, de intenzív óráinkat azoknak 
ajánljuk, akik egy pörgős és változatos 
mozgásformára vágynak. 

Folyamatos kihívások, erő-állóképesség 
fejlesztés – ez vár Rád is súlyzós intervall 
edzéseinken. Öntöttvas súlyzóval 
dolgozunk, amellyel a dinamikus és 
statikus gyakorlatok számos kombinációja 
végezhető. Az edzésprogramot többéves 
szakmai tapasztalattal rendelkező edzőink 
állították össze, akik támogatnak téged a 
kezdőtől egészen a profi  szintig.

FUNKCIONÁLIS KÖREDZÉS SÚLYZÓS INTERVAL EDZÉS

TRX SÚLYZÓS ERŐEDZÉS

Mészáros Márton | Szél Dániel - edzők Mészáros Márton | Szél Dániel - edzők

Mészáros Márton | Szél Dániel - edzők Mészáros Márton | Szél Dániel - edzők

KIT KERESSEK?
Gölöncsér Dániel | Répási Károly
beac.eronlet.fi tnesz@gmail.com

FACEBOOK
ELTE-BEAC Erőnlét- és 
Fitnesz Szakosztály

INSTAGRAM
beacforce

A TRX egy világszerte népszerű, innovatív 
eszköz, amely ideális a core izmok 
erősítésére. Rengeteg különböző gyakorlat 
és azok sokszínű kombinácója garantálja 
az edzések változatosságát. Óráink során 
célunk a testtudat, a koordináció és az 
állóképesség fejlesztése.

Ezt a mozgásformát azoknak ajánljuk, akik 
a testük maximális erejének fejlesztésével 
foglalkoznának.  Az edzéseken olimpiai ru-
dat, egykezes súlyzókat, öntöttvas súlyzókat 
és saját testsúlyos gyakorlatokat haszná-
lunk. Csak olyan résztvevőket fogadunk, 
akik rendelkeznek már tapasztalattal a 
mozgásformában, a megfelelő edzettséget 
egy felmérés keretében ellenőrizzük.

ERŐNLÉT- ÉS FITNESZ EDZÉSEK
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MIKOR?
Minden hétköznap

MIKOR?
H-CS: 18:00-19:30
H: 16:30-17:30

MIKOR?
Tüske: szerda 18:30-20:00
csütörtök 20.00-21.30

HOL?
Gravity Boulder Bar
Mammut bevásárlóközpont

HOL?
BEAC csarnok

HOL?
BEAC kiskondi

HOL?
BEAC fszt 11.

HOL?
Tüskecsarnok

Amennyiben egy olyan komplex sportot keresel, ami sokrétűen fejleszti az fi zikai kon-
díciód mellett a testtudatodat, a koncentrációs képességedet, a hajlékonyságodat, az 
egyensúlyérzékedet, mindezt játékosan, közvetlen fi atalos társaságban, akkor látogass el 
a Gravity Boulder Bar falmászó edzéseidre és tedd próbára magadat!
Várunk szeretettel az egyetemi félévekhez illeszkedő 16 hetes kurzusainkra a kezdőtől a 
haladó szintig.

A futás élvezetes, örömforrást nyújtó, komoly egészségmegőrző hatással bíró mozgásforma. 
Csak csinálni kell és az eredmény önmagáért beszél. A Polythlon Sashegyi Gepárdok futócsa-
patának baráti légköre teszi élvezetessé a futásokat. A helyszínek változatossága és a tudás sze-
rinti csapatok remek lehetőségeket biztosítanak akár a rövid távok, akár a maratoni felkészülé-
sek számára. Ha fejlődni szeretnél, csatlakozz Te is! Várunk 3 különböző szinten!

FALMÁSZÁS

FUTÁS

FUTSAL

SÚLYZÓS ERŐEDZÉS

Vörös Tamás - teremvezető

Szabó Gábor - futó edző, Borosnyay Virág - edző

Árendás Tamás - szakosztályvezető

KIT KERESSEK?
Vörös Tamás
egyetemiedzes@gravitybudapest.com

KIT KERESSEK?
Borosnyay Virág
polythlonklub@gmail.com

KIT KERESSEK?
Kostyova Patrik
futsal@beac.elte.hu

FACEBOOK
Gravity Boulder

INSTAGRAM
gravity_boulder

FACEBOOK
ELTE Sashegyi
Gepárdok
Polythlon Egyetemi 
Triatlon Klub

FACEBOOK
ELTE-BEAC Futsal

Több mint egy évtizede vagyok az ELTE futsal csapatának tagja. A sportos életmód, a közös sikerek 
és a kudarcok mellett hivatást is kaptam a sportágtól, mely mára a sportszervezés és az edzőskö-
dés formájában tölti ki a napjaimat. Szakosztályunk szeptemberben ismét útjára indítja egyetemi- 
és országos futsal csapatait. Ha az egyetem mellett sem szeretnéd abbahagyni a játékot, és kipró-
bálnád magad a kis pályás foci világában, akkor gyere és tartozz Te is az ELTE futsal társadalmához. 

HONLAP
www.polythlon.hu

HONLAP
gravitybudapest.com

HONLAP
www.beacfoci.hu

INSTAGRAM
eltebeacfutsal

INSTAGRAM
polythlon_etk
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MIKOR?
CS: 18:00-19:00 haladó
CS: 19:00-20:00 k.haladó
CS: 20:00-21:00 kezdő

MIKOR?
Több időpontban

MIKOR?
H: 17:30-19:00 - Tánctemplom
CS: 16:30-18:00 - Mérnök

HOL?
Tánctemplom
1074 Bp, Huszár utca 4.

HOL?
Sződliget,
Lupa-tó, Agárd

HOL?
H: Tánctemplom
Cs: Mérnök utcai sporttelep

Szeptemberben újonnan induló kezdő csoportunkban pillanthatsz bele a keleti táncok világá-
ba, ha pedig már van tapasztalatod, jelentkezz nálunk, hogy a megfelelő szintű csoportba irá-
nyítsunk! Stílusok, eszközök, csillogó ruhák kavalkádja, gyönyörű klasszikus és pörgős, modern 
arab zenék várnak. Fátylas, legyezőfátylas, ízisz szárnyas és botos táncokat is alkotunk a klasz-
szikus egyiptomi stílusú koreográfi ák mellett. Haladó csoportunknak sok fellépési lehetősége 
van és versenyeken is indulunk. 

Szeretnél vitorlázni és/vagy motorcsónakot vezetni? A "Hajózási ismeretek" kurzusokkal mind-
ezt megteheted! Megtanítunk hajózni, csomókat kötni, szakszerűen elindulni, kikötni, horgo-
nyozni és vízből embert menteni.
Sőt, sikeres vizsgával belvízi kedvtelési célú kishajó-vezetői képesítést is kaphatsz, amit Euró-
pa-szerte elfogadnak.

HASTÁNC

HAJÓZÁSI ISMERETEK

HIP-HOP

Molnár Ágnes - vezető oktató

Solymos Tamás - oktató

Juranits Rita - vezető oktató

KIT KERESSEK?
Molnár Ágnes
elteoriental@gmail.com

KIT KERESSEK?
Solymos Tamás
tamas@solymost.hu

KIT KERESSEK?
Juranits Rita
eltehiphop@gmail.com 

FACEBOOK
ELTE Oriental
Hastánccsoport
ELTE-BEAC Táncok

FACEBOOK
ELTE Hip-hop
ELTE-BEAC Táncok

Ha szeretnéd megtapasztalni az önfeledt táncolás élményét, ha szeretnél többféle stílusirány-
zatot kipróbálni, ha szeretnél fejlődni, valamint önbizalmat növelni és egy új közösséghez tar-
tozni, akkor köztünk a helyed! Óráimon fontos szerepet kap a tudatos testhasználat, az izmok 
megfelelő módon történő erősítése-nyújtása, és nem utolsó sorban az improvizációs képessé-
gek fejlesztése. Várlak szeretettel!

HONLAP
www.hajostanfolyam.hu
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MIKOR?
K: 17:30-19:00

MIKOR?
SZE: 17:30-19:00

MIKOR?
H: 16:30-18:00 (kezdő)
H: 18:00-19:30 (k.haladó)

MIKOR?
Részletek emailben

HOL?
BEAC TT4

HOL?
Ludovika Vívóterem

HOL?
BEAC TT4 HOL?

Részletek emailben

Újra lehetőség nyílik női körben kapcsolódni 
önmagaddal, a ciklusoddal, a méheddel. A 
kapcsolat létrejöttét légzőgyakorlatokkal, 
mantrákkal, testhelyzetekkel, relaxációval 
segítjük. A medence, az alhas, a csípő és a 
gát területét erősítjük, keringésüket javítjuk. 
A gyakorlás során elfogadással, türelemmel 
fordulunk a testünk és a tapasztalásaink 
felé. Megérdemled, hogy a fi gyelmedet 
magadra, befelé irányíthasd.

Ez egy erőteljesebb, dinamikusabb óratípus, 
a fasciális szemléletnek köszönhetően igen 
preventív. Megtanulunk úgy erősödni, hogy 
nem okozunk sérülést és az ízületek sem 
kapnak túl nagy terhelést. Úgy szerzünk 
rugalmasságot, hogy nem a feszült 
izmokat nyújtjuk, hanem az idegrendszeri 
gátlásokat oldjuk. Így gyorsan, hatékonyan, 
biztonságosan fejlődik a mozgáskultúránk, és 
a mentális egészségünkért is sokat teszünk.

NŐI JÓGA FASCIÁLIS ALAPÚ FLOW

GERINCJÓGA RELAXÁCIÓ ÉS MEDITÁCIÓ

Tőkés-Hauptman Antónia Horváth Viktória

Tölgyesi Írisz Tőkés-Hauptman Antónia

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

FACEBOOK
ELTE-BEAC Jóga

A gerincjóga egy gyengéd, mégis 
hatékony módszer a gerincproblémák 
megelőzésére és enyhítésére. A rendszeres 
gyakorlással fájdalommentessé, erősebbé 
és hajlékonyabbá válik a test. Ajánljuk 
mindazoknak, akik pontosan-precízen 
szeretnék elsajátítani a jóga technikákat. A 
testtartások, légzőgyakorlatok és relaxáció 
100%- ban felfrissítik a testet és az elmét!

A jóga egy eszköz, mellyel a mentális, tudati 
folyamatainkat tudjuk elcsendesíteni annak 
érdekében, hogy a meditáció felé halad-
junk. Gyakorlati útmutatást biztosítok azok-
nak, akik az ászanákon túl egy hatékony 
meditációs gyakorlást alakítanának ki. A 
meditáció során megszabadulhatsz a test-
ben és elmében felgyülemlett feszültségek-
től, megtapasztalhatod a befelé fi gyelést és 
feltöltődhetsz pozitív energiákkal.

HONLAP
www.beac.hu
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MIKOR?
K/CS: 17:00-18:30

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

MIKOR?
Részletek emailben

HOL?
ELTE Vízisporttelep
1237 Vízisport utca 48.

HOL?
Radnóti Gimnázium

HOL?
Részletek emailben

Ha a szárazföldi sportok már nem elég izgalmasak számodra és szeretnéd új környezetben ki-
próbálni magad, akkor gyere az ELTE Vízisporttelepére, ahol megismerkedhetsz a kajak-kenu 
sporttal. A kajakozás, kenuzás nagyszerű tevékenység arra, hogy fejlesszük állóképességünket, 
egyensúlyérzéket és kitartásunkat is. Itt mindent az alapoktól kezdünk, tehát jöhetnek a teljesen 
kezdők is. A jól teljesítők pedig versenyeken is megmérettethetik magukat. A víziedzések április 
15-től október 31-ig tartanak. Az év fennmaradó időszakában konditermes edzések lesznek tartva.

A karate számunkra nem sport, hanem harci művészet. Ennek megfelelően nem egy pillanatnyi 
eredmény elérése a célunk, hanem egy életen át tartó tanulási folyamat, melynek fókuszában a 
saját határaink szélesítése van. Edzéseinken a goju-ry karate technikák gyakorlása és az iskolánk 
taktikai ismereteinek elsajátítása mellett teret kap az önismeret fejlesztése is. Továbbá olyan önvé-
delmi technikákat tanulhatnak meg a résztvevők, melyeket szükség esetén alkalmazni is tudnak.

KAJAK-KENU

KARATE

KÉZILABDA - NŐI

Meszesán György - ELTE sportösztöndíjas

Novák Dóra - karate oktató

Tatai Lili - ELTE sportösztöndíjas

KIT KERESSEK?
Meszesán György
eltevezes@gmail.com

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

KIT KERESSEK?
Tatai Lili
eltebeac.kezilabda@gmail.com

FACEBOOK
ELTE Kajak-kenu

FACEBOOK
Karate-do International
Magyarország ELTE-BEAC 
Dojo

FACEBOOK
ELTE-BEAC Kézilabda

Kézilabdáztál az egyetem előtt és szeretnéd folytatni? Vagy még sosem próbáltad, de úgy ér-
zed, itt az idő? Jelentkezz női kézilabda csapatunkba, látogasd rendszeresen edzéseinket és ver-
senyezz velünk! Nálunk a szakmai fejlődésen túl egy befogadó és összetartó egyetemi közösség 
is vár, hogy mindig jó hangulatban sportolhass. Csapatunk heti két alkalommal edz, szerepel a 
budapesti egyetemi bajnokságban (BEFKB), illetve a MEFOB-on is indul. 

INSTAGRAM
beac_handball

INSTAGRAM
kdieltedojo

HOL?
Ludovika Vívóterem

HOL?
Részletek emailben

RELAXÁCIÓ ÉS MEDITÁCIÓ
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MIKOR?
Szombat 9:00-13:00

MIKOR?
H/SZE: 19:00-21:00

MIKOR?
H: 18:30-20:00

HOL?
BEAC fszt. 11.
vagy Flórián tér

HOL?
Részletek emailben

HOL?
Tüskecsarnok "C" terem

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 kerékpárszereléssel is megismer-
kedhetsz. Pár klasszikus célunk Szentendre, Visegrád, Velence vagy Csepel sziget. Télen pedig 
spinning és görgős edzésekkel pótoljuk a kinti biciklizés hiányát. Csatlakozz Te is!

Látogass el a kick-box edzéseinkre és sajátítsd el a sportág technikáit, tartsd magad jó kondíció-
ban, vagy ha már jól megy, próbáld ki magad akár a küzdelemben is. Ez egy olyan sport, amely-
ben a kondíciónak az ütés-rúgás kombinációk gyakorlásának is nagyon fontos szerepe van. Itt a 
helyed, ha az egész tested át akarod mozgatni, feszes izomzatot szeretnél. Ha csak fi  tt szeretnél 
maradni az egyetemi tanulmányaid ideje alatt, akkor is szeretettel várunk, nem kell félned, ez 
nem csak a bunyóról szól. Fiúkat és lányokat egyaránt várunk csapatunkba!

KERÉKPÁR

KICK-BOX

KOSÁRLABDA - NŐI

Molnár Tamás - edző

Németh Márk - vezetőedző

Majsa Judit - ELTE sportösztöndíjas

KIT KERESSEK?
Molnár Tamás
polythlonklub@gmail.com

KIT KERESSEK?
Németh Márk
nemethmark9700@gmail.com

KIT KERESSEK?
Majsa Judit | Nagyi Tímea
eltemefobkosar@gmail.com 

FACEBOOK
Polythlon Egyetemi 
Triatlon Klub

HONLAP
beac.hu/kosarlabda

INSTAGRAM
beackosarlabda

FACEBOOK
ELTE Kick-box

FACEBOOK
BEAC Női Kosárlabda
Szakosztály

Szeretnél egy szuper közösséghez tartozni? Régóta kosárlabdázol, de nincs csapatod? Jelentkezz a 
BEAC női kosárlabda csapatába! A felkészülés során nagy hangsúlyt fektetünk az erőnlétre, a tak-
tikai alapokra és az egész évet megalapozó csapategység kiépítésére. Részt vehettek az egyetemi 
B33 bajnokságon is. Ha kosaraztál korábban, és folytatni szeretnéd az egyetem színeiben, 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!

INSTAGRAM
polythlon_etk
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MIKOR?
H: 18:30-20:00

MIKOR?
H-V: 8:00-22:00

MIKOR?
K/CS: 18:00-19:30

HOL?
Tüskecsarnok "B" terem

HOL?
Bogdánfy sporttelep

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

Szeretnél egy remek közösség tagja lenni és még kosarazni is? Akkor jelentkezz az ELTE-BEAC 
Férfi  Kosárlabda csapatába, mert itt a helyed! Egész évben kiemelten fi gyelünk az erőnlétre, 
a taktikai alapokra és a csapatépítésre. Mindebben kiváló edzőnk Csányi Zoltán segíti a csa-
pat munkáját. Abban az esetben, ha nincs csapatod, de szeretnéd folytatni a kosárlabdázást az 
egyetem alatt és motivált vagy, akkor várjuk a jelentkezésedet!

Havi 2.000 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.

KOSÁRLABDA - FÉRFI

KONDITEREM

KUNG-FU

Borsos Balázs - ELTE sportösztöndíjas

Kedvező árak, családias hangulat

Sifu Liszka László - vezető mester

KIT KERESSEK?
Borsos Balázs
borsosbalazs2002@gmail.com

KIT KERESSEK?
BEAC Iroda
szervezes@beac.elte.hu

KIT KERESSEK?
Sifu Liszka László
tunghse1994@gmail.com

FACEBOOK
ELTE-BEAC Kosárlabda

HONLAP
www.beac.hu

FACEBOOK
ELTE BEAC Edzőterem

FACEBOOK
Tung SE

„A Kung fu az élet mankója” Sifu Liszka László mottója.
Gyere le az edzésekre, fedezd fel velünk lelked, tested határait és lépj túl azokon! Tanuld meg 
megvédeni önmagad és a nálad gyengébbeket. Amennyiben többet keresel, mint egy egy-
szerű sportolási lehetőség, köztünk a helyed! Ismerkedj az ÉSZAKI 7 CSILLAG IMÁDKOZÓ SÁS-
KA KUNG FU és a WU TAI CHI stílusokkal és az egészségmegőrző LOR HAN és 8 BROKÁT CHI 
KUNG gyakorlatokkal. Profi  mesterek és oktatók várnak rád, hogy megismerd a hosszú és rövid 
fegyverek használatát, magabiztossá válj a páros küzdelmi gyakorlatok alatt.
Ne félj, Vigyázunk Rád! Kurzusként is felveheted.
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MIKOR?
K/CS: 19:00-20:30

MIKOR?
K/CS: 18:00- (kezdő)
19:15- (középhaladó)

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

HOL?
ELTE-BEAC Pluhár
István Labdarúgópálya

HOL?
Mérnök utcai sporttelep

HOL?
Nebo Dojo
1071 Damjanich utca 25/B

Ha egy patinás múlttal rendelkező, elszánt és összetartó focis közösséget keresel, ne is keress 
tovább! A BEAC ott volt az MLSZ-t alapító tizenhárom klub között, megjárta az első osztályt is, 
jelenleg pedig egyedüli budapesti amatőr egyesületként öt felnőtt (I., II., valamint három szeni-
or) csapattal is rendelkezik. Ha vonz a nagypálya, ha folytatnád az utánpótlásban megkezdett 
focizást, vagy vidékről hozzánk igazolnál: várunk szeretettel!

A tánc művészet és sport is egyszerre. Ebben a táncstílusban megtalálhatod önmagad, kife-
jezheted legbensőbb érzéseid, illetve egy széles tánctechnikai háttértudással gazdagodhatsz 
az előbbiek megjelenítésére. Moderntánc technikákkal, kortárstánccal és jazztánccal foglalko-
zunk, de óráinkon igen sokszor megjelenik a kontakttánc is. Ajánlom azoknak, akik szeretnek 
táncolni, zenére mozogni és akiket érdekel egy klasszikus balett alapjaira épülő, izolációkat és 
természetes mozgásokat használó stílus.

Ha egy patinás múlttal rendelkező, elszánt és összetartó focis közösséget keresel, ne is keress 

LABDARÚGÁS

MODERNTÁNC

MUAY-THAI

Kovács Gergely - szakosztályvezető

Bukovics Bianka - vezető oktató

Sebők Máté - vezetőedző

KIT KERESSEK?
Kovács Gergely
hajra.beac@gmail.com

KIT KERESSEK?
Bukovics Bianka
eltejazztanc@gmail.com

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

FACEBOOK
BEAC Labdarúgás

HONLAP
www.beacfoci.hu

FACEBOOK
ELTE Moderntánc
ELTE-BEAC Táncok

FACEBOOK
Sebők Team
ELTE-BEAC
Muay-Thai Szakág

A „ nyolc végtag tudománya”, Thaiföld ezeréves harcművészete
A különféle kombinációk gyakorlása közben nagy mértékben javul a koncentráció képesség, a 
koordináció, még jobban szinkronizálódik a bal és a jobb agyfélteke. Mivel a gyakorlatok nagyon 
intenzívek, minden izomcsoportot megmozgatunk, ennek következtében a keringési rendszer is 
folyamatosan erősödik, ezáltal javul az izmok oxigén – és tápanyagellátása, javulni fog az állóké-
pesség. Alázatra, tiszteletre, egymás megbecsülésére tanít minket. Várunk mindenkit szeretettel!
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MIKOR?
Minden hétköznap

MIKOR?
Részletek az FB oldalon

MIKOR?
K: 18:00-21:00

HOL?
Bogdánfy sporttelep

HOL?
Részletek az FB oldalon

HOL?
Lágymányosi Campus

Ha ámulva fi gyeled az ismerőseid fényképeit, de még nem volt lehetőséged kipróbálni, vagy épp 
az egyetemen szeretnéd folytatni korábban elkezdett edzéseidet, itt a lehetőség. Rúdsport órákkal, 
valamint változatos kiegészítő óratípusokkal (polestrong, poledance, nyújtás) várunk. A rúdsport 
kortól, előképzettségtől és alkattól függetlenül elkezdhető vegyes szintű csoportjainkban – csak 
szeresd a kihívásokat, és merd átlépni a korlátaidat. Találkozzunk a tükrök előtt, a határaidon túl!

A röplabda világszerte az egyik legkedveltebb sportág. Egyszerűségében rejlik a csodája: egy 
edzés vagy mérkőzés folyamán akár 400 izomcsoportot is megmozgatsz, továbbá a sportág 
jellegéből adódóan az együttműködési és a koordinációs, illetve kondicionális képességeidet is 
fejleszted! Az edzéseink minden mozogni vágyó érdeklődő számára elérhetőek, kezdőtől hala-
dó szintig, és erőnléti, illetve labdás gyakorlatokkal is találkozhattok.

POLEFITNESS

RÖPLABDA

SAKK

Farkas Lilla - vezetőedző

Bögöly András - szakosztályvezető

Grimm György - szakosztályvezető

KIT KERESSEK?
Farkas Lilla
elte.pole@gmail.com 

KIT KERESSEK?
Bögöly András
elteroplabda@gmail.com

KIT KERESSEK?
Grimm György
grimm@bgsc.hu

FACEBOOK
ELTE - BEAC
Polefi tness & Aerial

INSTAGRAM
eltebeacpole 

FACEBOOK
ELTE Röplabda

FACEBOOK
BEAC sakkozói

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. Jako-
betz László FIDE mester, illetve meghívott nemzetközi mester vagy nagymester bevonásával 
alakítjuk az edzéseket. A leglelkesebbek számára teret nyitunk a BEAC Sakk Szakosztályában 
való igazolt versenyzői státuszra. 
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MIKOR?
Hétköznap esténként

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

MIKOR?
Szerda délutánonként

HOL?
BEAC Spinning terem

HOL?
ELTE Vízisporttelep
1237 Bp., Vízisport u. 48.

HOL?
Változatos helyszínek

Ha hatékony, jó hangulatú kardió edzéseken szeretnél részt venni, csatlakozz a BEAC Indoor 
Cycling óráihoz! Ha fogyásra, alakformálásra vágysz, a tanulás okozta feszültséget szeretnéd 
oldani, vagy csak vidáman, mozgással szeretnéd tölteni idődet, nálunk a helyed! Válts szezon-
bérletet őszi, téli, tavaszi és nyári edzéseinkre. Hétköznaponként számos edzéssel és tapasztalt 
edzőkkel várunk benneteket. 

Velü nk tartasz egy SUP-er ú j sportá g felfedezé sé re? Ha nyá ron le se lehetett rá ngatni a deszká ró l 
annyira bejö tt a SUP, vagy ha nem á lltá l mé g deszká n, de szeretné l megtanulni (jó l) SUP-ozni, 
akkor van egy jó  hí rü nk: nem kell nyá rig vá rnod, hogy (ú jra) á té lhesd a SUP-ozá s é lmé nyé t. Ő sz-
tő l a BEAC folytatja a SUP edzé seket. Az edzé sek mellett hé tvé gi tú rá kkal is ké szü lü nk! Ú szá s 
oktatá s nem ré sze az edzé seknek, de az ú szni tudá s felté tel.

SPINNING

SUP

TÁJFUTÁS

Edzések minden évszakban, kedvezményes áron

Horváth Noémi - edző, SUP-világbajnok

Knuth Ábel - szakosztályvezető

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

KIT KERESSEK?
Horváth Noémi
supelte@gmail.com

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

FACEBOOK
ELTE-BEAC Indoor 
Cycling

FACEBOOK
BEAC SUP

FACEBOOK
ELTE-BEAC Tájfutás

A tájfutás egyszerre szellemi és fi zikai kihívás. Erdőben futva kell a térképen jelölt pontokat 
megadott sorrendben érinteni, a lehető legrövidebb idő alatt. Számos formában rendeznek 
versenyeket: hosszú-, közép-, és rövid távokon; egyénileg, csapatban, váltóban. Függetlenül a 
fi zikai formától, itt mindenki megtalálja magának a kihívást és a sikerélményt.
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MIKOR?
Hétvégenként

MIKOR?
Részletek e-mailben

MIKOR?
Lásd: úszás, futás,
kerékpár

HOL?
Hegyek-völgyek

HOL?
Részletek e-mailben

HOL?
BEAC fszt. 11.

Olyan mozgásformát keresel, amely mindenütt átmozgat és végig a szabad levegőn vagy? 
Szeretnél testileg és lelkileg is feltöltődni? Akkor köztünk a helyed! Budapesthez közeli tájegy-
ségeken barangolunk 15-20 km-es, könnyű vagy közepes nehézségű távokon. Haladók részére 
30 km körüli túrákat is szervezünk. Egy-egy szakasz teljesítése erőt és kitartást kíván, a termé-
szetjárás is megkövetel egy minimális állóképességet és fi zikai erőnlétet. Az őszi és a tavaszi 
szünetben többnapos túrát szervezünk Magyarország távolabbi vidékeire.

Szeretnél kitűnő refl exeket és kiváló állóképességet igénylő sportot űzni? Megtapasztalnád, 
hogy milyen a kerti tollason túli világ? Csatlakozz hozzánk! Tollaslabda szakosztályunk egyete-
mista, felnőtt és szenior játékosokból áll, aktív sportolóink és versenyzőink létszáma a 2021-es 
évben volt MAFC-os tagokkal bővült. A férfi  párosban és csapatban is három-három országos 
bajnoki címmel rendelkező Kocsis Zsolt vezeti az edzéseket.

Olyan mozgásformát keresel, amely mindenütt átmozgat és végig a szabad levegőn vagy? 

TERMÉSZETJÁRÁS

TOLLASLABDA

TRIATLON

Csanády Gábor - ELTE sportösztöndíjas

Hambuch Bertold - szakosztályvezető

Molnár Tamás, Borosnyay Virág - edzők

KIT KERESSEK?
Csanády Gábor
csangabo@gmail.com

KIT KERESSEK?
Hambuch Bertold
hambuch.bertold@gmail.com

KIT KERESSEK?
Molnár Tamás
polythlonklub@gmail.com

FACEBOOK
ELTE-BEAC
Természetjárás

HONLAP
polythlon.hu

FACEBOOK
ELTE Tollaslabda

FACEBOOK
Polythlon Egyetemi 
Triatlon Klub

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 MEFOBON 
(költségeit az egyetem állja), országos bajnokságokon, váltó- és csapatversenyeken. A részvé-
telt közösen szervezzük és a felkészítésről is gondoskodunk. Várunk a csapatban!

INSTAGRAM
polythlon_etk
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MIKOR?
H/Sze: 18:00-19:00, 19:00-20:00
K/Cs: 6:00-7:30, 19:30-20:30

MIKOR?
Haladó: CS: 12:00-13:30
Kezdő: CS: 13:30-15:00

MIKOR?
H/K/SZE/CS: 19:00-

HOL?
Hajós és Tüske Uszoda

HOL?
Egyetemi Vívó Club
1052 Semmelweis utca 2.

HOL?
Komjádi és Hajós Uszoda

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 Egyetemi Triatlon Klub kezdőktől a 
haladókig, tudás szerinti csoportokban hétfőtől csütörtökig vár Téged egy és másfél órás edzé-
sekre, kora reggeli órákban és esti időpontokban is. Csatlakozz hozzánk, fejlődj nálunk és légy 
részese egy remek csapatnak! Csobbanj velünk!

Ha kíváncsi vagy, hogy miért a vívó pengéje a második leggyorsabban mozgó tárgy az olimpi-
án, akkor válaszd idén a vívást a választható testnevelés kurzusok közül, és csatlakozz az ELTE 
aranyérmes párbajtőr csapatához. Edzéseinket ősztől, mind haladó, mind kezdő szinten párbajtőr 
fegyvernemben tartjuk az Egyetem belvárosi vívótermében. Amennyiben lehetséges, hozd fel-
szerelésedet, a vívóteremben ugyanis csak korlátozott számban tudunk biztosítani eszközöket.

ÚSZÁS

VÍVÁS

VÍZILABDA

Molnár Tamás - úszó edző

Kovács Norbert - szakosztályvezető

Várhelyi Zoltán - edző

KIT KERESSEK?
Molnár Tamás
polythlonklub@gmail.com

KIT KERESSEK?
dr. Kovács Norbert
kovacs.norbert@ajk.elte.hu

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

FACEBOOK
ELTE-BEAC Vívás
csoport

FACEBOOK
BEAC Vízilabda

Várunk minden vízilabdázó ELTE hallgatót, aki heti 4 edzéssel szeretne játszani az OB2 vagy a 
Budapest Bajnokságban. Fejlődési lehetőséget biztosítunk azoknak is, akik csak edzésekre kí-
vánnak járni vagy ki szeretnék próbálni magukat. Ha már van csapatod, és ELTE-s vagy, akkor is 
jelentkezz, mert nálunk együtt játszhatsz OB1-es játékosokkal az MVLSZ által is kiemelten kezelt 
egyetemi bajnokságban.

HONLAP
polythlon.hu

FACEBOOK
Polythlon Egyetemi 
Triatlon Klub

INSTAGRAM
polythlon_etk





diakhitel.hu
Jelen hirdetés kizárólag tájékoztató jellegű, így nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. 
Részletekért látogass el weboldalunkra: www.diakhitel.hu.

kamatmentesen

kedvező kamattalDIÁKHITEL1
szabad felhasználásra 

Bármire, szabadon költhető
Havonta akár 150 000 Ft, egész tanévre összesen 
1 500 000 Ft igényelhető
Törlesztés: tanulmányok befejezése után, jövedelmedhez igazodva
Előtörlesztés: bármikor, díjmentesen
2. gyermek után a tartozás felét, a 3. gyermek születését követően 
pedig az édesanyák teljes tartozását elengedjük 
Online igénylés e-aláírással, percek alatt

DIÁKHITEL2 
képzési költségek finanszírozására  

Ha magyarországi felsőoktatási intézményben tanulsz
Akár az önköltséged egészére igényelhető
Törlesztés: tanulmányok befejezése után, jövedelmedhez igazodva
Előtörlesztés: bármikor, díjmentesen
2. gyermek után a tartozás felét, a 3. gyermek születését követően 
pedig az édesanyák teljes tartozását elengedjük 
Online igénylés e-aláírással, percek alatt

VÁLTSD VALÓRA TERVEIDET 
A DIÁKHITELLEL!
Jól jönne egy kis segítség a mindennapokban vagy az önköltséged 
kifizetéséhez? Akkor válaszd a legkedvezőbb pénzügyi segítséget, 
a diákhitelt. A kedvezményes, illetve kamatmentes megoldások 
pénzügyi biztonságot nyújtanak számodra és lehetővé teszik, hogy 
minden erőddel a tanulásra koncentrálhass.




