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Dr. Scheuer Gyula - ELTE Kancellár Sportpálya felújítási program

Társasági Adó Sportcélú Felajánlása (TAO)

Dr. Karácsony András - BEAC elnök

Kancellári kinevezésem óta fontosnak tartom 
az egyetemi sportélet támogatását. A jövőben a 
BEAC-cal közösen felújítjuk a Bogdánfy úti sport-
csarnokot, melyet korszerű kiszolgáló épülettel 
bővítenénk, valamint célul tűztük ki az ELTE gya-
korló iskoláinak tornaterem felújítását is. Célunk, 
hogy sportlétesítményeink és majd az ott megren-
dezésre kerülő sportrendezvényeink egy olyan 
szigetet jelentsenek az ELTE életében, ahova a 
diákok és dolgozók egyaránt szívesen jönnek fel-
töltődni, kikapcsolódni, mi pedig minőségi szolgál-
tatásokkal tudjuk biztosítani ennek hátterét.

A TAO sporttámogatási rendszer lehetőséget biztosít arra, hogy a nye-
reséges, társasági adó fi zetésére kötelezett vállalkozások - külön anyagi 
ráfordítás nélkül - támogassák a látvány-csapatsportokat, köztük a ko-
sárlabdát is. A BEAC-on keresztül lehetőség nyílik az ELTE számára, 
hogy sportingatlanjait korszerűsítse. A klub a 2017/18-as támogatási idő-
szakra a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége által jóváhagyott 
sportfejlesztési programmal rendelkezik.

Az ELTE 119 éves sportegyesületeként elköte-
lezettek vagyunk az egyetemi sport fejlesztése 
mellett. Éppen ezért fontosnak tartjuk, hogy lehe-
tőségeinkhez mérten a BEAC-on keresztül újul-
hassanak meg az ELTE-s sportlétesítmények. 
Büszkék vagyunk egyesületünk több évtizedes 

kosárlabda hagyományára, mely lehetővé teszi, hogy a kosárlabda után-
pótlás fejlesztése kapcsán ilyen volumenű beruházást valósítsunk meg.

Az ELTE és a BEAC vezetése elhatározta, hogy 2016-tól nagyszabású, 
az ELTE több sportlétesítményét érintő tornaterem és sportpálya felújítá-
si programot indít, melyet az MKOSZ jóváhagyott.

A sikeres pályázat alapján megvalósítandó beruházások célja:

- az ELTE gyakorlóiskoláinak tornatermei, sportpályái, öltözői felújítása
- az ELTE Bogdánfy úti Sportcsarnokának felújítása és a Sportcsarnok 
új kiszolgáló épületének terveinek elkészítése

A beruházások megvalósításához szeretnénk kérni az Önök
segítségét is!

Bogdánfy úti sporttelep felújításának programja: 
A tervek szerint a 2018/2019-es tanévre megújul az ELTE Bogdánfy úti 
sporttelepe. Két ütemben tervezzük a sporttelep teljes rekonstrukcióját, 
megőrizve a csarnok multifunkcionalitását. Az első ütemben, 2017/18-
ban újulhat meg a sportcsarnok. A második ütemben pedig új, a 21. 
századi sportszakmai elvárásoknak megfelelő kiszolgáló épület készül, 
mely a kosárlabda mellett az ELTE-s polgárok sportolási és oktatási 
igényeit is biztosítja. A teljes beruházás közel 1,5 milliárd forintból való-
sul meg a következő három évben.


