
Budapesti Egyetemi Atlétikai Club

Elnökségi beszámoló 2013-2017

„Hagyomány, érték és minőség a sportban!”

120 éve a magyar sportért!

6 olimpiai bajnok
  19 szakosztály
   5200 sportoló
    1 közösség!
  BEAC - Az ELTE sportegyesülete 1898 óta



Az ELTE és a BEAC kapcsolata
„Nincs egyetemi sport a BEAC nélkül és nincs BEAC az ELTE nélkül!”

2014. június - ELTE Sportstratégia elfogadása
Alapos előkészületeket és széleskörű egyeztetést követően az ELTE Szenátusa 2014 
júniusának utolsó napján elfogadta az Eötvös Loránd Tudományegyetem Sportszakmai 
Fejlesztési Programját.

Karácsony András stratégiai rektorhelyettes, a BEAC elnöke az Egyetemi Hallgatói 
Önkormányzattal (EHÖK), a PPK Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézetével 
(PPK ESI), az ELTE Hallgatói Karrier- és Szolgáltató Központtal, az ELTE SPORT 
Kft.-vel és az ELTE-BEAC vezetésével együttműködésben készítette el az 
ELTE Sportstratégiáját, amelyről 2014. június 30-án szavazott az Egyetem legfőbb 
döntéshozó szerve.

Alapcélok, irányok lefektetése, elköteleződés az ELTE sportéletének fejlesztése mellett.

„Az egyetem együttműködő partnerként tekint az Eötvös Loránd által alapított, 
115 éves Budapesti Egyetemi Atlétikai Clubra: „A BEAC érték az ELTE 
számára és húzó név a magyar sportban… Az Egyetem célja, hogy a  
szabadidősporton keresztül a BEAC bevonásával olyan igényes szórakozási lehetőségek 
szervezésére legyen lehetőség, mely a hallgatók, dolgozók számára vonzóvá teszi  
az intézményt. Az egyesület, klubként, sportolói közösségként értelmezve, olyan 
integráló hatású szerveződés, amellyel az ELTE a sport arculatát tudja megmutatni.”

(Idézet a Sportstratégiából)

2014. június 30. - Létrejön a Sportiroda az egyetemen
Jelentős külső források bevonása az egyetemi sportéletbe. 
 
2015. július 20. - Sporttanács megalakulása 
 
2016. október - Az Egyetem és a BEAC közös sporttelep felújítási programot 
(Tao.) nyújt be. 
 
2017. május 31. - Alapszabály módosítás, a BEAC vezetésének átalakítása
Eötvös Loránd alapító elnök eszmeiségének megfelelően az Alapszabály módosításá-
nak célja, hogy az egyetem vezetői, hallgatói és a klub sportolóinak közössége, 
egysége megjelenjen az egyetemi klub vezetésében is.

A klub és az egyetemi sport fejlődésének záloga az ELTE és a BEAC együttműködése, 
mely a 2017-es alapszabály módosítással megvalósul a BEAC elnökségében.

Kitüntetett edzőink

Elhunytjaink

  Németh Angéla   Erdélyi György    Ádám György    Ősz Gábor      Éri Fülöp

Az elmúlt négy évben a klub kinőtte a rendelkezésre álló ELTE-s sportpályákat.
Jelenleg a főváros több mint 30 pontján vannak BEAC edzések. Az infrastruktúra 
fejlesztésekre irányuló kormányzati támogatások lehívására csak a kancellári 
rendszer életbe lépésével nyílt lehetőség. 2017 novemberében több beadott és már 
elfogadott sportfejlesztési programja is van a BEAC-nak. A 2016/2017-es időszakra 
sikerült összegyűjteni közel 200 m Ft Tao. támogatás, melyből a Bogdánfy úti 
sporttelep első üteme, és az ELTE három gyakorló gimnáziumának tornaterme fog 
megújulni. Az infrastruktúra helyzet javításáért a Kosárlabda Szakosztály, valamint a 
Kancellária vezetői, munkatársai tesznek közös lépéseket.

Az elnökség ezzel párhuzamosan elkezdte előkészíteni azokat a további fejlesztési 
lehetőségeket, melyekkel új kari sporttermeket, az ELTE vagyonkezelésében álló 
sporttelepeket olyan módon lehet fejleszteni, hogy az a 21. századi elvárásoknak 
megfeleljen, és egyben a rendelkezésre álló kapacitásokat is bővítse.  

Infrastruktúra

   Buttás Pál        Szabó Imre      Jakobetz László   Gerendási István



Rendezvények, szakosztályi programok

Létszám adatok, szakosztályok alakulása

Pénzügyi adatok – munkatársak

A színes szakosztályi programokon kívül a BEAC elnökségének célja volt, hogy a klub 
nyisson az egyetemi hallgatók, dolgozók, kerületi polgárok, azon belül is az utánpótlás 
területén, valamint más felsőoktatásban szereplő csoportok, közösségek felé. 
 
KEK (Kárpát-medencei Egyetemek Kupája) - határon túli magyar egyetemisták
ELTE Inkluzív sportnap - integrált sportprogramok 
Dolgozói sportnapok - közel ötszáz egyetemi dolgozó, alkalmazott számára 
nyújtott közös sportolási lehetőséget a BEAC 2017-es sportpályázata
USFB (University Sport Festival Budapest) - külföldi hallgatók megszólítása
5vös5km futóverseny, Sárga70 teljesítménytúra, Eötvös-emléktúra, Éjszakai sport

Új sportágak

BEAC alkalmazottak létszámának alakulása:
Év Munkaviszony Megbízás

2013 7 9
2014 12 11
2015 13 16
2016 16 17
2017 17 15

Kft-k megalapítása:
2015 - BEAC 1898 Nonprofit Kft. – Az első osztályú, a Sport törvény szerint profi státusúnak 
minősülő csapatok versenyeztetése céljából megalakul a BEAC 1898 Nonprofit Kft.
2017 - BEAC Fortis Kft. – Az alaptevékenység, és az egyetemmel közös sportinfrastruktúra 
fejlesztési projektek elkülönítésének céljából a BEAC megalapította a BEAC Fortis Kft.-t. 

Bevételi adatok: 
2013  111 352 m Ft
2014            166 365 m Ft
2015                             235 716 m Ft
2016                                                 280 574 m Ft

Együttműködések

Évről évre többen sportolnak a BEAC által szervezett rendszeres sportolást nyújtó programokon.
  2013                                                      2750 fő
  2014                                                                    3510 fő
  2015                                                                                    4365 fő
  2016                                                                                                     5035 fő
  2017                                                                                                                       5200 fő



Rendezvények, szakosztályi programok

Létszám adatok, szakosztályok alakulása

Pénzügyi adatok – munkatársak

Új sportágak
A klub 1898-as megalakulása óta motorja volt az új sportágak magyarországi 
meghonosításában, legyen szó akár Yolland Artúrról (labdarúgás), Szemere Miklósról 
(sportlövészet) vagy a judo meghonosításában segédkező Speidl Zoltánról. A hallgatók 
körében nagy népszerűségnek örvendő sportágak között az elmúlt négy évben, olyan 
új mozgásformák bontogatták a szárnyaikat, mint a modern erőnléti sportágak (TRX, 
kettlebell), táncsportok (jazz, hastánc, tangó), polefitness, küzdősportok (brazil jiu-jitsu, 
muay thai, kick boksz, kung-fu), cheerleading, jóga. A sportolni vágyók két, a BEAC-ba 
visszatérő sportág újraindulásának is örülhetett: 2013-tól férfi és női kézilabda csapat, 
valamint 1957-es megszűnését követően hatvan év után újraalakult 2017-ben a vívó 
szakosztálya is. 

Az új sportágak meghonosításában az ELTE hallgatóinak kezdeményezése, részvétele 
meghatározó volt, mely az ELTE EHÖK sportszervező ösztöndíjas rendszer működésének 
köszönhető.

A klub számára kiemelten fontos, hogy az egyetemi, újbudai, és a különböző 
sportszervezetekkel élő kapcsolatot tartson fent. 

EHÖK – sportösztöndíjas rendszer működtetése, egyetemi sport hallgatói pályázato-
kon keresztül történő finanszírozása, támogatása, szociális spottámogatás
HÖOK – a Kárpát-medencei Egyetemek kupájának szervezése és a határon túli 
sport erősítése, az egyetemi sport hazai fejlesztése
Szolgáltató Központ (Alumni-központ, Sportiroda, Fogyatékosügyi Központ) – 
sportszervezés, rendezvényszervez több területen, közös programok, sportnépszerű-
sítés a hallgatók és dolgozók körében
ELTE Sport Kft. – a sportlétesítmények használatával és fejlesztésével kapcsolatos  
közös munka, sportrendezvényi szervzéssel kapcsolatos partnerség, valamint az 
ELTE egyetemi sport életének közös támogatása
Nemzetközi Iroda – külföldi hallgatók bevonása az egyetemi sportéletbe 
ESN – az ELTE és budapesti társintézmények nemzetközi hallgatóinak az egyetemi 
sportéletbe való bevonása
PPK ESI – szakmai együttműködés, általános testnevelés fejlesztése szervezése, 
szakmai gyakorlat, egyetemi versenysport szervezése, MEFOB döntők rendezése.
MEFS – egyetemi versenysport szervezése (MEFOB), egyetemi sport nemzetközi nap-
ja, Sportpont program, egyesületi támogatás 
BEFS – budapesti sportélet koordinálása, közös sportrendezvény és verseny rendezés
MPB – parasportok meghonosítása
Újbuda Önkormányzata – jelentős szakosztályi sporttámogatások, utánpótlás nevelés, 
kerületi sportélet szervezése, sportnépszerűsítés

Együttműködések



Látványsport támogatás megjelenése és hatásai
A 2011 óta működő látványsport támogatások a kosárlabda, labdarúgó, futsal és a
kézilabda szakosztályok működésében jelentős változásokat hoztak.

Fontos és szükséges lépés volt egy pénzügyi, pályázati és adminisztratív feladatokkal 
foglalkozó szakértői csapat felállítása, ami a támogatási rendszer szigorú kritérium 
rendszerének meg tud felelni. Emellett jelentős feladat volt kiépíteni azt a céges 
kapcsolatrendszert, melyekkel a sportfejlesztési programokban jóváhagyott évről-évre 
egyre nagyobb támogatási kereteket sikerült feltölteni.

Az utánpótlás fejlesztés területén legjelentősebb Tao-s sportág a Kosárlabda Szakosztály 
komoly szerepet vállalt a klub elmúlt négy éves jelentős fejlődésében. Számos bajnoki 
cím, sikeres hazai rendezésű országos döntő, az első osztályba visszajutó női csapat, 
korosztályos válogatottak, több mint 25 utánpótlás csapat, első osztályú edzők, akadémiai 
program, két stabil egyetemi csapat a támogatási rendszer sikerességét mutatják. 

A kézilabda és futsal sportágban jelentős mértékben járult hozzá a szakosztályok 
megerősödéséhez, fejlődéséhez. A labdarúgók esetében az 1901-be MLSZ alapító, és 
az azt követő minden szezonban csapatot indító szakosztály életben maradásához járult 
hozzá a Tao-támogatás.

A jövőben törekszik a BEAC vezetése arra, hogy a vízilabda, valamint a támogatási 
rendszerben új sportágként szereplő röplabda is hozzáférjen a Tao-s forrásokhoz. 

A Tao-támogatások szigorú feltételei, az utánpótlás fejlesztésére fókuszáló rendszer 
sajátosságai miattv az egyetemi sport, ill. a Tao-ban nem részesülő szakosztályok 
finanszírozását ugyanakkor nem oldja meg, így szükséges a klub szempontjából a több 
lábon állás, egyéb forrásokból származó bevételek előteremtése. 

A következő négy évben a klub és az egyetem számára a legfontosabb feladat a Tao-s 
forrásokból 70%-ban finanszírozható egyetemi sportinfrastruktúra fejlesztése.



Látványsport támogatás megjelenése és hatásai

Az elnökség munkájának a 2013-2017 közötti periódusban kiemelt célja volt a sportolás 
és egészségfejlesztés népszerűsítése. Ennek megfelelően a BEAC vezetése külön, a 
PR-kommunikációs területtel foglalkozó szakértő munkatársat bízott meg a számos 
feladat végrehajtására.Együttműködve a Rektori Kabinet kommunikációs irodájával, 
az ELTE Kancellária Szolgáltató Központ keretében működő ELTE Sportirodával és az 
ELTE Hallgatói Önkormányzatával jelentős eredményeket sikerült elérni.

– Sportkampány (gólyatábori kampány, Sport7, tavaszi sportkampány) során  
  személyes találkozás az egyetem új hallgatóival
– BEAC - Az elsők kiállítás c. kiállítás a klub történetéről
– Sportnépszerűsítő kiadványok: ELTE Sportkisokos, dolgozók számára szóló és külön  
   angol nyelvű tájékoztatók
– Egészséges életmódot népszerűsítő kampány („Lépcsőzz” kampány)
– Új, központi és szakosztályi honlapok, havi sport hírlevél, és az egyetemi sport  
  híreiről rendszeres tájékoztatás, cikkek (jelenlét az országos sportsajtó, az elte.hu,  
   ELTE Hírek, kari-, HÖK- és a kerületi médiumok fórumain)
– Kerületi sportnépszerűsítő eseményeken való rendszeres részvétel (Újbuda  
   Sportágválasztó)

– Csere Gáspár maratoni futásban állt rajthoz a Riói olimpián
– Újra az NB1-ben szerepel női kosárlabda csapatunk
– U17-es futsal csapatunk két egymást követő szezonban lett bajnok (2015/16, 2016/17)
– Balogh Patrícia és Szabó Hanna első magyar páros a cheerleader világbajnokságon
– A Sashegyi Gepárdok csapata 2012 óta minden évben az Ultrabalaton győztes csapata

Élsport eredmények

Sportnépszűsítés
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