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Előszó… 
A személyi edzés egy exkluzív szolgáltatás, melyet sokan elérhetetlen kiváltságnak tekintenek. Ma már ez a 

felfogás nagyban változott, így manapság nem csak az átlagon felüli jövedelemmel rendelkező egyének 

választják e módját az edzésnek.  

Ennél fogva a BEAC is kibővíti szolgáltatásait a Személyi edzéssel, méghozzá teljesen a hallgatók 

igényeihez igazítva.  7 db csomag közül választhatnak az érdeklődők, így mindenki megtalálhatja a 

számára legmegfelelőbb feltételeket.  

Ha el szeretnéd kezdeni az edzést, de nem vagy biztos a tudásodban, akkor ne habozz! Itt a lehetőség, hogy 

a lehető legmodernebb és legoptimálisabb edzésmódszerekkel és eszközökkel érd el a kívánt célod. 

Személyi edzőnk folyamatosan nyomon kíséri fejlődésed, különböző tesztek segítségével teljes mértékben 

egyénre szabott korrekciós programot állít fel, melyet az edzéseidbe integrál, így a lehető legpreventívebb 

módon sajátíthatod el a gyakorlatok helyes kivitelezését.  

Profi színvonal, exkluzív edzésmódszerek, preventív szemléletmód, egyetemi áron! 

Nem csak egyetemistáknak! 
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BEAC SZEMÉLYI EDZÉS CSOMAGOK 

  
Essential 

 
College 

 
University 8 

 
University 10 

 
University 12 

 
Master 

 
Duo-PT 

 
Fitness Test 

 

Óraszám 1+1 4 8 10 12 20 10 1 

Csomag feltételek         

Ingyenes bérlet - - + + + + (1 éves) - - 

Részletfizetési lehetőség - - + + + + - - 

Felhasználhatóság 2 hét 6 hét 8 hét 10 hét 12 hét 15 hét 10 hét 1 hét 

Csomag tartalma         

ParQ - + + + + + + - 

Funkcionális mozgásteszt - + + + + + + + 

Edzésprogram 4 hetes 4 hetes 6 hetes 6 hetes 6 hetes 12 hetes 6 hetes - 

Statikus tartásmegfigyelés - + + + + + + + 

Mozgáselemzés - extra + + + + - + 

Étrend kivonat - extra + + + + - - 

Teljes korrekciós folyamat - - - - - + - - 

Páros stretching - extra extra extra extra + extra - 

Testösszetétel mérés/RR mérés + + + + + + + + 

OWN index mérés - - + + + + - + 

ÁR 9.990 Ft 16.000 Ft 30.000 Ft 35.000 Ft 40.000 Ft 70.000 Ft 60.000 Ft 8.990 Ft 
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Csomagok tartalma 
 

ParQ Funkcionális mozgásteszt Edzésprogram Mozgáselemzés 
Physical Activity Readiness Questionnaire - A fizikai 
aktivitást mérő kérdőív rendkívül sok információval 
segíti edzőnket a minél inkább egyénre szabott 
edzésprogram tervezésében. Nagyon fontos, hogy az 
eddigi életmódodnak megfelelő szinten kezd el magad 
terhelni. 
 

A funkcionális mozgásteszt 
segítségével az edzőnk a 
gyakorlatokon keresztül értékeli a 
mozgás kivitelezésed, mely a későbbi 
korrekciós programod kiindulási 
pontjául szolgál. 
 

Az előre megtervezett személyre 
szabott edzésprogram, a személyi 
edzéseken felül is bármikor 
minőségi edzésmunkát tesz 
lehetővé számodra, hogy még 
többet tudj tenni céljaid elérése 
érdekében. 
 

A mozgáselemzés segítségével, 
edzőnk képet kap a megrövidült 
(beszűkült mozgástartományú) és a 
megnyúlt (alulműködő) izmaidról, 
izomcsoportjaidról, melyek nagyban 
befolyásolják a mozgásminőségedet 
és a komfortzónádat. 
 

Teljes korrekciós folyamat levezetése Statikus tartásmegfigyelés Étrend kivonat Páros stretching 
Az edzőnk nem csak megtervezi, de minden egyes 
szakaszában jelen van korrekciós programod 
levezetésénél. 
 

A statikus tartásmegfigyelés 
segítségével edzőnk kiszűri a 
legfontosabb tartáshibáidat, majd 
korrekciós programot állít fel, mely 
alapfeltétele a preventív edzésnek. 
 

Az étrend kivonat segítségével 
elsajátíthatod a helyes táplálkozás 
alappilléreit, mely hozzásegít a 
céljaid mihamarabbi eléréséhez. 
 

Az edzőnk a leghatékonyabb 
streching technikákat alkalmazva 
(pl.: PNF), lenyújtja megrövidült 
izmaidat, mely még hatékonyabbá 
teszi a mozgástartományod 
kiterjesztését és a regenerációdat. 
 

Testösszetétel mérés/RR mérés OWN index mérés   
A testösszetétel mérés eredményei megmutatják a tested 
különböző alkotóelemeinek százalékos eloszlását. A 
fogyás/alakformálás elsődleges feltétele, hogy tisztában 
légy a testzsír százalékod és az izomtömeg százalékod 
arányaival. Valamint az ajánlott napi energiaigényed 
(Kcal) és a vérnyomás értékeidet is megtudhatod.  
 

Az OWN index a VO2max (maximális 
oxigén felvétel), vagyis az aerob 
(kardiovaszkuláris) fittségedet hivatott 
mérni, méghozzá nyugalmi 
állapotban, így teljes mértékben 
preventív. A teszt csupán 5 percet vesz 
igénybe.  
 

  
 
 
 
1 személyi edzés időtartama 60 perc. 
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Csomagok 
 

Essential 

Edzések száma ÁR Csomag feltételek Csomag tartalma 
    
1+1 9.990 Ft A megvásárlástól számított 2 héten belül érvényes. A kívánt gyakorlatok helyes elsajátítása. 
  Kizárólag az ELTE-BEAC-on használható fel. 4 hetes edzésprogram. 
  Kizárólag BEAC kondi bérlettel vásárolható. (fél-egy éves) Testösszetétel mérés/RR mérés 
   5.000 Ft utalvány ami bármely további csomagba 

beszámítható. 
    
 

Az "Essential" csomag 1+1 személyi edzést tartalmaz. A 2 órányi személyi edzésben, személyi edzőnk 

segítségével sajátíthatod el a 4 hetes edzésterved gyakorlatainak helyes végrehajtását. 

Tökéletes választás, ha most kezded az edzést, vagy már régóta edzel, de megrekedtél a fejlődésben, ezzel a 

csomaggal új lendületet adhatsz edzéseidnek. 

Az 5.000 Ft utalvány kizárólag az első "Essential" csomag vásárlásakor érvényes. 
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College 

Edzések száma ÁR Csomag feltételek Csomag tartalma 
    
4 16.000 Ft A megvásárlástól számított 6 héten belül érvényes. ParQ 
  Kizárólag az ELTE-BEAC-on használható fel. Funkcionális mozgásteszt. 
  Kizárólag BEAC kondi bérlettel vásárolható. (fél (6.000 

Ft)- egy éves (9.900 Ft)) 
4 hetes edzésprogram. 

   Az edzésprogram levezetése heti egy személyi 
edzésen. 

   Statikus tartásmegfigyelés. 
   Testösszetétel mérés/RR mérés 
    
 3.000 Ft Az extra szolgáltatások (választható) Mozgáselemzés. 
   Étrend kivonat. 
   OWNindex mérés. 
    
 5.000 Ft Az extra szolgáltatások (választható) Páros stretching. 

 

A "College" csomag a hallgatók kedvence. 

Heti 1 személyi edzés alkalmával a személyi edzőnk folyamatosan nyomon követi fejlődésed és javítja 

hibáidat mellyel, sokkal hatékonyabbá teheted edzésed. 

Extra szolgáltatásként választhatod a csomag mellé az étrend kivonatot és a mozgáselemzést, hogy 

edzésprogramod még hatékonyabbá váljon. 
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University 8 

Edzések száma ÁR Csomag feltételek Csomag tartalma 
    
8 30.000 Ft A megvásárlástól számított 8 héten belül érvényes. ParQ 
  Kizárólag az ELTE-BEAC-on használható fel. Funkcionális mozgásteszt. 
   6 hetes edzésprogram. 
   Az edzésprogram levezetése heti két személyi 

edzésen. 
   Statikus tartásmegfigyelés. 
   Testösszetétel mérés/RR mérés 
   Mozgáselemzés. 
   Étrend kivonat. 
   OWNindex mérés. 
   Fél éves kondibérlet mely az ELTE-BEAC 

konditermében használható fel. 
    
 5.000 Ft Az extra szolgáltatások (választható) Páros stretching. 

A "University" csomagok a fitnesz iránt elkötelezettek számára a legtökéletesebb megoldás. 

A tesztek eredményei alapján, személyi edzőnk segítségével több korrekciós gyakorlaton keresztül, helyreállíthatod tartáshibáid és 

kiterjesztheted mozgástartományod, mely hozzásegít a minőségi élethez, mind a sport, mind pedig a hétköznapi élet területén. 

Az étrend kivonat hozzásegít a helyes táplálkozási minták elsajátításához, mely létfontosságú az eredményes edzéshez és a minőségi 

életmódhoz. 

A csomag magában foglal 6 hónapos konditerem bérletet, így erre az időre biztosított a feltétel az edzéseidhez. 

A csomag mellé választhatod extra szolgáltatásként a páros stretchinget.  
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University 10 

Edzések száma ÁR Csomag feltételek Csomag tartalma 
    
10 35.000 Ft A megvásárlástól számított 10 héten belül érvényes. ParQ 
  Kizárólag az ELTE-BEAC-on használható fel. Funkcionális mozgásteszt. 
   6 hetes edzésprogram. 
   Az edzésprogram levezetése heti két személyi 

edzésen. 
   Statikus tartásmegfigyelés. 
   Testösszetétel mérés/RR mérés 
   Mozgáselemzés. 
   Étrend kivonat. 
   OWNindex mérés. 
   Fél éves kondibérlet mely az ELTE-BEAC 

konditermében használható fel. 
    
 5.000 Ft Az extra szolgáltatások (választható) Páros stretching. 
 

A "University" csomagok a fitnesz iránt elkötelezettek számára a legtökéletesebb megoldás. 

A tesztek eredményei alapján, személyi edzőnk segítségével több korrekciós gyakorlaton keresztül, helyreállíthatod tartáshibáid és 

kiterjesztheted mozgástartományod, mely hozzásegít a minőségi élethez, mind a sport, mind pedig a hétköznapi élet területén. 

Az étrend kivonat hozzásegít a helyes táplálkozási minták elsajátításához, mely létfontosságú az eredményes edzéshez és a minőségi 

életmódhoz. 

A csomag magában foglal 6 hónapos konditerem bérletet, így erre az időre biztosított a feltétel az edzéseidhez. 

A csomag mellé választhatod extra szolgáltatásként a páros stretchinget. 
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University 12 

Edzések száma ÁR Csomag feltételek Csomag tartalma 
    
12 40.000 Ft A megvásárlástól számított 12 héten belül érvényes. ParQ 
  Kizárólag az ELTE-BEAC-on használható fel. Funkcionális mozgásteszt. 
   6 hetes edzésprogram. 
   Az edzésprogram levezetése heti min. két 

személyi edzésen. 
   Statikus tartásmegfigyelés. 
   Testösszetétel mérés/RR mérés 
   Mozgáselemzés. 
   Étrend kivonat. 
   OWNindex mérés. 
   Fél éves kondibérlet mely az ELTE-BEAC 

konditermében használható fel. 
    
 5.000 Ft Az extra szolgáltatások (választható) Páros stretching. 
 

A "University" csomagok a fitnesz iránt elkötelezettek számára a legtökéletesebb megoldás. 

A tesztek eredményei alapján, személyi edzőnk segítségével több korrekciós gyakorlaton keresztül, helyreállíthatod tartáshibáid és 

kiterjesztheted mozgástartományod, mely hozzásegít a minőségi élethez, mind a sport, mind pedig a hétköznapi élet területén. 

Az étrend kivonat hozzásegít a helyes táplálkozási minták elsajátításához, mely létfontosságú az eredményes edzéshez és a minőségi 

életmódhoz. 

A csomag magában foglal 6 hónapos konditerem bérletet, így erre az időre biztosított a feltétel az edzéseidhez. 

A csomag mellé választhatod extra szolgáltatásként a páros stretchinget. 
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Master 

Edzések száma ÁR Csomag feltételek Csomag tartalma 
    
20 70.000 Ft A megvásárlástól számított 15 héten belül érvényes. ParQ 
  Kizárólag az ELTE-BEAC-on használható fel. Funkcionális mozgásteszt. 
   12 hetes edzésprogram. 
   Az edzésprogram levezetése heti min. két 

személyi edzésen. 
   Statikus tartásmegfigyelés. 
   Testösszetétel mérés/RR mérés 
   Mozgáselemzés. 
   Étrend kivonat. 
   OWNindex mérés. 
   Egy éves kondibérlet mely az ELTE-BEAC 

konditermében használható fel. 
   Teljes korrekciós folyamat levezetése. 
   Páros stretching. 

 
A "Master" csomag a legmagasabb szintű szolgáltatást nyújtja céljaid elérése érdekében. 

A tesztek eredményei alapján, személyi edzőnk segítségével egy teljes korrekciós program által helyreállíthatod tartáshibáid és kiterjesztheted 

mozgástartományod, mely hozzásegít a minőségi élethez, mind a sport, mind pedig a hétköznapi élet területén. 

Az étrend kivonat hozzásegít a helyes táplálkozási minták elsajátításához, mely létfontosságú az eredményes edzéshez és a minőségi 

életmódhoz. 

A csomag magában foglal 12 hónapos konditerem bérletet, így erre az időre biztosított a feltétel az edzéseidhez. 

Edzéseid végén igénybe veheted a páros stretching szolgáltatást, mely teljes ellazulást/relaxálást biztosít, hogy újult erővel készülj a következő 

edzésedre. 
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Duo-PT 

Edzések száma ÁR Csomag feltételek Csomag tartalma 
    
10 60.000 Ft A megvásárlástól számított 10 héten belül érvényes. ParQ 
  Kizárólag az ELTE-BEAC-on használható fel. Funkcionális mozgásteszt. 
   6 hetes edzésprogram. 
   Az edzésprogram levezetése heti két páros 

személyi edzésen. 
   Statikus tartásmegfigyelés. 
   Testösszetétel mérés/RR mérés 
   OWNindex mérés. 
   Fél éves kondibérlet mely az ELTE-BEAC 

konditermében használható fel. 
    
 5.000 Ft Az extra szolgáltatások (választható) Páros stretching. 
 

A "Duo-PT" csomag a legjobb választás azok számára, akik nem szeretik egyedül végezni a gyakorlatokat. 

A párok számára is ideális megoldás, mely egy tökéletes közös kikapcsolódást jelent. 

A csomag magában foglal 6 hónapos konditerem bérletet, így erre az időre biztosított a feltétel az edzéseitekhez. 

A csomag mellé választhatjátok extra szolgáltatásként a páros stretchinget. 
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Fitness Test 

Edzések száma ÁR Csomag feltételek Csomag tartalma 
    
1 8.990 Ft A megvásárlástól számított 1 héten belül érvényes. Funkcionális mozgásteszt. 
  Kizárólag az ELTE-BEAC-on használható fel. Statikus tartásmegfigyelés. 
  Kizárólag BEAC kondibérlettel vásárolható. (fél-egy éves) Mozgás elemzés. 
   Testösszetétel mérés/RR mérés 
   OWNindex mérés. 
   5.000 Ft utalvány ami bármely további csomagba 

beszámítható. 
 

A "Fitness Test" csomagunk mind az 5 tesztet tartalmazza, mely komplex képet ad jelenlegi állapotodról. 

Ha most kezded az edzést, erősen ajánlott felmérni, hogy milyen állapotban is vannak a különböző 

szervrendszereid, valamint hogyan alakul testösszetételed, már csak azért is, mert a későbbiekben így tudod 

ellenőrizni a fejlődésed ütemét. 

Ha már régóta edzel, szintén ajánlott a tesztelés, mely vagy megerősíti, vagy megcáfolja az eddigi munkád 

eredményességét, így időben tudsz változtatni a kevésbé hatékony edzésmódszereken. 

Az 5.000 Ft utalvány kizárólag az első "Fitness Test" csomag vásárlásakor érvényes. 
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Elérhetőségek 
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