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Postai cím: 1581 Budapest, Pf.: 15. | Email: sportegyesulet@uni-nke.hu 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Sportegyesület 
szakmai beszámolója a 2013-as évről 

 
A sportra szánt éves támogatási összegek felhasználása a mellékelt 5. sz. táblázatban található. 
 
I. Szakosztályok tevékenysége 
 
1.) Kosárlabda szakosztály 
 
A 2013-as év célkitűzése volt a korábbi Államigazgatási Főiskola működése alatt kialakított 
szakosztályi szerkezet megtartása és a keretein belül a hallgatók szakmai képzésével a 
bajnokságokban minél jobb helyezést elérni. 
A tervek között szerepelt az MKOSZ és a MEFS támogatásával létrehozott új rendszerű Országos 
Amatőr Kosárlabda Bajnokságban (NB I.-es és válogatott játékosok nem szerepelhetnek) a női és 
férfi csapattal elindulni.     
A szakosztály teljesítette az éves programját, a különböző szintű bajnokságokba benevezett 
csapatok minden mérkőzésen kiálltak és a tudásuknak megfelelő és elvárt eredményt érték el.  
A tervezett programokhoz tartozott a férfi Országos Amatőr Egyetemi Bajnokságon (MEFOB) 
való indulás 2013. szeptembertől. A nevezési feltételek (csökkentett nevezési díj és a TAO 
pályázati költség visszatérítés) lehetővé tették mindkét nem csapatának elindítását. 
A szakmai terv fontos része a beérkező hallgatók tudásszintjének (technikai, taktikai, fizikai) 
azonos szintre emelése. Ehhez nyújt segítséget csapataink különböző szintű bajnokságokban 
való elindítása. 
 
A bajnokságok megnevezése és az elért eredmények: 

A. Kari bajnokság,      Jelenlegi helyezés: 
1. RTK                                               2013-2014 ősz 
2. KTK 
3. HHK 

B.  Budapesti Egyetemi Bajnokság férfi „D” liga,   helyezés: 4. 
               C.  Budapesti Egyetemi Bajnokság férfi „C”liga,  helyezés: 1. 
               D.  Női Regionális Bajnokság,      helyezés: 4. 
               E.  Férfi NB II. Közép-magyarországi csoport,   helyezés: 8. 

F. Női Országos Amatőr Egyetemi Bajnokság,  helyezés: 4. 
G. Férfi Országos Amatőr Egyetemi Bajnokság,  helyezés: 7. 

 
A 2012-2013-as országos bajnokságokban a következő végeredmények születtek: 

Női MEFOB:  5. helyezés 
Férfi NB II.:  10. helyezés 

A 2013-2014. évi bajnokságok őszi fordulóinak jelenlegi állása: 
     Női MEFOB: 4. helyezés 
     Férfi MEFOB: 7. helyezés 
     Férfi NB II. 8. helyezés 
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A Nemzeti Közszolgálati Egyetem által létrehozott NKE SE keretében működő kosárlabda 
szakosztály játékos állománya létszámban és játékerőben is érezhetően erősödött az első évesek 
megérkezésével.  A szakosztály már megtette az első lépéseket, hogy interneten tájékoztassa a 
továbbtanulni szándékozó középiskolás kosarasokat az egyetemünkön folyó szakmai munkáról 
valamint az egyetemi vezetés sporttámogatási koncepciójáról.  
Az NKE és az NKE SE sportfejlesztési koncepciója a jövőben megfelelő alapot biztosíthat arra, 
hogy a kosárlabda szakosztály az országos versenyeken eredményesen vegye fel a harcot a nagy 
kosaras hagyományokkal rendelkező egyetemekkel (pl. BME, Debreceni TE, Szegedi TE, Pécsi 
TE,  Corvinus-Közgáz,TFSE). 
 
Célkitűzések a 2014. évre: 

1. női MEFOB csapattal bejutni legjobb 8 közé 
2. férfi MEFOB csapattal bejutni a 12-es rájátszásba 
3. a férfi NB II. ben megtartani a 8. helyet 
4. női budapesti egyetemi „A” ligában a 2. hely megszerzése  
5. ffi budapesti egyetemi „C” ligából 1. helyezettként a „B” ligába feljutó A csapattal a 

középmezőnyben végezni. 
A Budapesti Honvéd SC-vel felvett kapcsolatot tovább erősíteni középiskolás korú 
kölcsönjátékosok szerepeltetésével a MEFOB mérkőzéseken. 
 

 
2). Labdarúgó szakosztály 
 
Az egyetem oktatóiból és dolgozóiból verbuválódott csapat programjain 2013-ban összesen 30-

35 fő vett részt. Állandó program: csütörtök 15.30-tól 17.00 óráig a Takács Károly Játékcsarnok 

pályájának használata.  

Eseti programok és költségei: 

- Népstadion Kupa (hat csapattal évszakonként egy-egy játéknappal) 
- Kihívás Napja négy csapatos bajnokság a Karok és a központ csapataival. 
- Októberfest Torna az Szent István Egyetem, a Károly Róbert Főiskola és az NKE   
  csapataival. 
- Mikulás Kupa (részvétel a Kancellária SE rendezvényén ) 
- Barátságos mérkőzések Gödöllőn (SZIE) és a Hungária körúti campuson (VIII. ker RK.) 

 
 
Költségek:  - nevezési díj (Népstadion Kupa)                              30.000 Ft 
                   - rendezési költség (Kihívás Napja)                         25.000 Ft 
                  - beszerzések (mez-nadrág-zokni, feliratozás)     85.000 Ft 
                   - rendezési költség (Októberfest)                              10.000 Ft  
                                                                                     összesen:     150.000 Ft 
Egyéb támogatások - külső: 30.000 Ft (mezek, feliratozás, nevezési díj) 
                                          belső: 50.000 Ft (vendéglátás) 
 
 
 
3). Lovas szakosztály 
 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Sportegyesület Ludovika Lovas szakosztályának szervezése 
még folyamatban van. A lovas szakosztály iránti érdeklődés felmérése az 2013. első félévben 
megtörtént, amelynek számai igen biztatóak voltak, ennek ellenére a tényleges lovas tudás 
felmérésére meghirdetett egy hetes bentlakásos lovas táborra mindössze hét fő jelentkezett. A 
lovas felmérésre Loska János úr kisbéri ménesében került sor, ahol Loska Máté és Eszter 



 

3 
 

foglalkozott a hallgatókkal. A szervezés folyamatát rendkívül megnehezíti, hogy az érdeklődők 
illetve a már a hivatalosan megalakult szakosztályhoz csatlakozó 7 fő rendszeres lovagoltatása 
még nem megoldott.  

A Ludovika beruházás átadása 2015 év őszére várható, addig alapvető feladat megoldani a 
rendszeres és a jelenlegi piaci árak alatt finanszírozható lovagoltatást, és edzési lehetőséget.  

Ezzel egyidejűleg elkezdődött az Egyetem képviseletében felállítandó lovas dísz szakasz 
szervezése. Elkészült az 1914-ben Budapesten állomásozó I. sz. huszárezred egyenruhájának és 
felszerelésének gyártási költségvetés tervezete, amelyet az NKE Sport Egyesület elnöke 
továbbított az illetékesek felé a finanszírozás lehetőségének megteremtése érdekében. 

A szakosztály 2013-ban 372 ezer forintot használt fel a nyári lovas tábor lebonyolításához. 
A szakosztály jelenlegi létszáma a fentiek alapján 7 fő és jelentkezés alatt van további két fő. 
 
 
4). Sportlövő szakosztály 
 
A szakosztály hivatalosan még nem alakult meg, de a munkát az egyetemi sportegyesület 
megalakításával elkezdte. Egyetlen elődintézmény sem rendelkezett sportlövő klubbal. 
Célkitűzésként fogalmazódott meg, hogy a legjobb értelemben vett polgári, katonai és 
rendvédelmi hagyományokat összhangba hozva a szakosztály tevékenységét a gyakorlati 
(szituációs) pisztolylövészetre összpontosítsa, optimális esetben kapcsolódjon be az előbb 
említett szférák versenyrendszereibe. 
 
Az NKE SE jelenleg saját lőtérrel nem rendelkezik, ezért a foglalkozások helyszínének biztosítása 
érdekében, szakértői szintű előkészítést követően az egyesület elnöke megállapodott az ORFK 
Rendészeti Szervek Kiképzőközpontja igazgatójával, így a Központ lőterei térítésmentesen 
állnak rendelkezésünkre (Mexikói út, Vágóhíd u. és Nagytétény). 
Az NKE SE lövész szakosztály csapata 2013. december 06-án harmadik helyezést ért el az ORFK 
RSZKK által szervezett országos pisztoly felmérőn. 
A gyakorlásokhoz szükséges fegyvereket és lőszert idén az RTK biztosította a szakosztálynak, 
lehetővé téve ezzel a szakosztály tényleges tevékenységének megkezdését. 
2013 őszén három foglalkozást tartottak, melyen valamennyi karról vettek részt hallgatók. A 
lövészetek során az alapokról indultak, elsősorban a biztonságos fegyverkezelésre, másodsorban 
a pontos találatra helyezve a hangsúlyt.  
2013-ban a KTK HÖK is támogatta a szakosztályt, erre 2014-ben is számítani lehet. Előzetes 
tárgyalások történtek lehetséges szponzorokkal, jövő év első felében realizálódhatnak a 
támogatások. 
2013. november hónap első felében aláírásra került szerződés értelmében, jelképes áron 
élvonalbeli fegyverek kerültek a Milipol-tól az RTK tulajdonába. Ehhez szükség volt a jogszabályi 
környezet módosítására, melyet az Egyetem kezdeményezett. 
Tervek szerint ezeket az eszközöket - elsősorban a hosszú fegyvereket - sportcélra is igénybe 
fogják venni. Elmondható, hogy a világ élvonalába tartozó eszközökről van szó, melyek 
versenyzésre jelenlegi állapotukban is alkalmasak.  
 
A sportkeretből 2013-ban 300 000 Ft-s támogatást kaptak, melyet a szükséges felszerelési 
tárgyak (pl. védőszemüveg, hallásvédő eszköz, timer, stb.) beszerzésére fordítottak. A 
megrendelés megtörtént. 
A nagy érdeklődésre jellemző, hogy 19 tag, köztük két hölgy fizette be a szakosztályi 
tagdíjat. A foglalkozásokról képriport számolt be, mely az egyetemi honlap „sportos egyetem” 
rovatában meg is jelent. 
 
A szakosztályi létszámot tekintve a közeli jövőre nézve az a szándék, hogy stabilizálódjon a 
tagság, (kb. 10 – 15 fő optimálisnak tekinthető), havonta mintegy két foglalkozás megtartását 
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tervezik (kezdve, az időjárás függvényében, februárban, addig havonta egyszer indokolt 
találkozni), cél a minél több versenyen való részvétel.  
 
 
5). Tiszti vívóklub  
 
A szakosztály irányítását háromfős vezetőség végzi (szakosztályvezető és két helyettes), 
melynek szakmai munkáját a klub korábbi vezetője, jelenleg tiszteletbeli szakosztályvezetője, 
vezetőedzője segíti. A gazdálkodási feladatok felügyeletét a szakosztály gazdasági vezetője végzi. 
A klubot diplomáciai szinten az elnök képviseli, aki egyben stratégiai szinten felügyeli, szükség 
esetén meghatározza a szakosztály tevékenységének teljes spektrumát. 

A vezetőedző szakmai munkáját jelenleg egy vívómester segíti. A beszámoltatási időszak első 
felében (az NKE SE tagság előtt) ugyanakkor további két szakember, egy vívómester és egy edző 
vett részt a szakmai munkában.  

A szakosztály tagsága mind hivatásrend, mind kormegoszlás, mind pedig előképzettség és 
felkészültség alapján igen sokszínű. A katonatisztek és honvéd tisztjelöltek mellett, mérnökök, 
jogászok, közgazdások, tanárok, üzletemberek, közszolgálati dolgozók, egyetemi hallgatók, 
közép- és általános iskolás diákok éppúgy látogatják az edzéseket, mint egykori rendőrök, és 
nyugállományú katonatisztek. 

A legfiatalabb tag 10, a legidősebb 70 éves. Ennek a sokszínűségnek része, hogy a kezdőtől a 20 
éves rutinnal rendelkező igazolt versenyzőig, szakmai előélet tekintetében pedig a tőrözőtől a 
szablyavívóig, négy fegyvernem és mindkét nem rendelkezik képviselettel a tagságban.  

Jelenleg a szakosztálynak egy külföldi állampolgárságú tagja van. 

A szakosztály életében a 2013-as évben számos változás ment végbe, hiszen 2013. március 1-
jétől sportegyesület váltásra kényszerült, mivel a Honvéd Bolyai SE vezetősége több 
szakosztálya mellett a vívók esetén is a megszüntetés mellett döntött.  

A Klub megmentését és tovább működtetését a Honvéd Zrínyi SE vállalta. 

A második egyesületváltásra 2013. október 1-jén került sor, amikor a két SE elnökének 
megállapodása, és a Tiszti Vívóklub tagságának döntése alapján a Szakosztály csatlakozott a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Sportegyesülethez.  

A változások ellenére a lelkes tagságnak és Horváth Sz. Tibor vívómesternek köszönhetően a 
szakosztályban a szakmai munka folyamatos volt. Amatőr és igazolt versenyzők, valamint 
hobbivívók is rendszeresen látogatták az edzéseket, és részt vettek a megrendezésre kerülő 
versenyeken. 

Pozitív előrelépés a tavasz végén következett be, amikor is hosszú idő után először vett részt a 
szakosztály a HHK támogatásával, az egyetem képviseletében a vívó MEFOB-on 
(Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség Országos Bajnokság) két párbajtőröző és két 
kardozó honvéd tisztjelölttel. Párbajtőr szakágban két SOTE hallgatóval kiegészülve egy csapat is 
indulni tudott. 

A nyár folyamán a Klub új arculatának megteremtése, valamint népszerűsítése volt a fő feladat, 
melynek részeként létrejött a saját honlap. (http://www.vivoklub.hu). 

Ennek köszönhetően ősszel jelentősen megugrott az érdeklődés a szakosztály iránt, és a tagság 
közel 15 fővel bővült, amelyben teljesen kezdő új tagok, és korábbi vívómúlttal rendelkező „régi-
új” tagok egyaránt megtalálhatóak. 

Ennek köszönhetően szeptemberben kezdő csoport is indult, mintegy 8 fővel.  

A szakmai munka eredményességét bizonyítja, hogy a tanfolyam végeztével mind a 8 fő kérte az 
SE tagságot. 

http://www.vivoklub.hu/
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A másik fontos esemény a 2013. augusztus 5-12. között Budapesten megrendezett integrált Vívó 
Világbajnokság volt, amelyen a Magyar Vívó Szövetség jóvoltából a szakosztály tagjai közül 
többen részt tudtak venni néhány versenynapon nézőként Egy tag, illetve a HHK egy hallgatója 
önkéntesként is részt vett a VB eredményes lebonyolításában. 

Az NKE SE-hez történő csatlakozásnak, illetve az SE által nyújtott anyagi támogatásnak 
köszönhetően az ősz legfontosabb feladata a kezdő tanfolyam lebonyolítása mellett, az igazolt 
versenyzők válogató versenyekre és OB-re való felkészítése, illetve – hosszú évek után újra – a 
honvéd tisztjelölt hallgatók brüsszeli katonai vívóversenyre történő felkészítése volt. 

December 11-én a HHK-val közösen hirdetett hagyományos Bolyai Kupa Párbajtőr Vívótorna 
megszervezése és eredményes lebonyolítása volt a szakosztály fő feladata.  

A 2013-as naptári év első fele túlnyomó részt az amatőr, második fele a profi versenyekről szólt. 
Sajnálatos módon a szakosztály több igazolt versenyzőjét kénytelen volt nélkülözni külszolgálat, 
sérülés, vagy családi okok következtében, ennek ellenére a tagok a csapatversenyeken is 
igyekeztek helyt állni. A tagság sokszínűségének köszönhetően a versenyek legszélesebb 
skáláján lehet indítani a versenyzőket, az amatőr versenyektől, a katonai és veterán versenyeken 
át az egyetemista, illetve profi felnőtt bajnokságokig. 
 
Decemberben három további versenyen vesznek részt a sportolók, így a Brüsszeli Katonai 
Akadémián megrendezett  nemzetközi katonai vívótornán, a Magyar Országos Bajnokságon, 
illetve a Bolyai Kupa Párbajtőrvívó Versenyen. 

A Klub két kiemelkedő eredménnyel rendelkező vívója Samu Péter, aki jelenleg a 16. és 
Deák István, aki a 17. helyet foglalja el az országos ranglistán. 

Versenyek: 

Megnevezés Típus Időpont Helyszín Résztvevők 
Eredmén
yek 

V.J.Press-
Veresegyház Kupa 

Felnőtt „B” 
kategóriás egyén pbt 
verseny 

2013.03.16-
17. 

Veresegyhá
z 

Soós Dóra 
16-ban 
 

Felnőtt FF pbt 
válogató 

Felnőtt FF pbt 
válogató 

2013.03.23. Budapest 
Samu Péter 
Sal Gergely 

12. hely 
55. hely 

III. Érd Kupa 
Felnőtt „B” 
kategóriás pbt 
verseny 

2013.04.06-
07. 

Érd 
Samu Péter 
Sal Gergely  
Soós Dóra 

1. hely 
7. hely 
16-ban 

Felnőtt FF pbt 
válogató 

Felnőtt FF pbt 
válogató 

2013.04.20. Debrecen 
Deák István 
Sal Gergely 
Samu Péter 

12. hely  
29. hely  
36. hely 

Felnőtt FF pbt 
válogató 

Felnőtt FF pbt 
válogató 2. nap 

2013.04.21. Debrecen 
Samu Péter 
Sal Gergely 
Deák István 

21. hely 
24. hely  
26. hely  

II. Győri Kupa 

Felnőtt „B” 
kategóriás három- 
fegyvernemes 
verseny 

2013.05.18-
19. 

Győr 

Soós Dóra 
dr. Orbán Fanni  
Kurucz Andrea 
csapat 

16-ban 
16-ban 
16-ban 
3. hely 
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Az NKE SE-be való belépéskor a Honvéd Zrínyi SE részéről 500.000 Ft került átutalásra a 
Szakosztály megtakarított pénzeszközeként. 2013. október 1-je óta a szakosztály tagjai összesen 
közel 350.000 Ft tagdíjat fizettek be.  

A Magyar Vívó Szövetség 200.000 Ft támogatást ítélt meg a Szakosztálynak a 2013. október 15-
éig megvalósított szakmai program támogatására, amelyet a Honvéd Zrínyi SE-vel kötött 
szerződés alapján fognak majd utalni.  

A támogatás felhasználása versenynevezési díjak megtérítésével, tartalék anyagok 
(fegyvertartozékok) beszerzésével, illetve a versenyzők amortizálódott felszerelésének 
pótlásával (fegyvervásárlás) történt. 
 
Az NKE SE elnöksége által megítélt összesen 620.000 Ft támogatás felhasználása 
nagyságrendileg az alábbiak szerint történt: 

- edzői díj (október-december): 150.000 Ft 
- vívóverseny (Brüsszel):              300.000 Ft 
- honlapkészítés, tárhely:                92.000 Ft 
- vívóöltözet, tartalékanyagok:     78.000 Ft 

 
A szakosztálynak jelenleg 38 tagja van. 
 
 
 
 
 

MEFOB 
Egyetemisták és 
Főiskolások 
Bajnoksága 

2013.05.26-
27. 

Debrecen 

Sal Gergely 
Németh Zsombor 
Nagy Barnabás 
Kristofóri Balázs (kard) 
Nagy Balázs Bence 
(kard) 
pbt. csapat 
egyetemi össz.  

7. hely 
na. 
na. 
na. 
17. hely 
8. hely 
14. hely  

Czetz Kupa 
párbajtőrvívó 
verseny 

2013.06.19. 
Budapest 
(NKE) 

Deák István 
Samu Péter 

1. hely 
3. hely 

Felnőtt FF pbt 
válogató 

Felnőtt FF pbt 
válogató 

2013.10.19. Tata 
Deák István 
Samu Péter 

30.hely  
56.hely 

Felnőtt FF pbt 
válogató 

Felnőtt FF pbt 
válogató 2. nap 

2013.10.20. Tata Deák István 25.hely  

Felnőtt FF pbt 
válogató 

Felnőtt FF pbt 
válogató 

2013.11.09. Budapest 
Deák István 
Samu Péter 

9.hely  
6.hely 

Felnőtt FF pbt 
válogató 

Felnőtt FF pbt 
válogató 2. nap 

2013.11.10. Budapest 
Deák István 
Samu Péter 

25.hely  
11.hely 

„Challenge 
Commandant RMA 
2013” 

Nemzetközi katonai 
tanintézeti pbt 
verseny 

2013.11.29-
12.01 

Brüsszel 

Nagy Barnabás 
Nagy Balázs Bence 
Kristofóri Balázs 
Hlacs Andor 

 

Bolyai Kupa 
párbajtőrvívó 
verseny 

2013.12.11. 
Budapest 
(NKE) 

  

Vívó OB Országos Bajnokság 
2013.12.14-
15. 
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6). Túra szakosztály 
 
A szakosztály tevékenysége messze túlmutat a hagyományos túra szakosztályokén: a 
szakosztály tagjai a Budapest környéki természetjárásokat, jelfestéseket is magukénak érzik, 
valamint az erdőtakarításokat és történelmi helyek (koszorúzások, megemlékezések, stb.) 
felkeresését is - gyalogosan és két keréken egyaránt. A szakosztály nyitott vadvízi evezésre, 
hegymászásra és célja a különleges és ritkán látogatott hegyvidékek feltérképezése is.  
 
Tervezett és megvalósított események: 

1. Nyitó szakosztályi ülés a „Tudós Kávézóban” 
2. Barangolások a Budai hegyekben 
3. Sziklák, barlangok a Budai hegyekben 
4. Szurdok-Hosszúhegy, túra a Pilisben 
5. Ördögárok-Csesznek, túra a Bakonyban 
6. Diósjenő-Csóványos-Királyrét, túra a Börzsönyben 
7. Két bükkfa nyereg-Pilis rakétabázis romok, túra Pilisben 

 
A túrákon résztvevő állomány létszáma változó – szükség van a tagtoborzásra. 
 
Időjárási okok miatt - havazás - elmaradt a szeptember hónapban a Szlovéniai Triglávra 
tervezett hegymászó és csúcstámadó túra. 
A szakosztály az éves eseményeket önköltségesen oldotta meg, a tervezett támogatási összeget 
nem használta fel. 
Jelenleg 16 tag van. 
 
 
7.) Vízi sport szakosztály 
 
A szakosztály hivatalos megalakulása hamarosan megtörténik.  
Nehézséget jelent a vízi bázis hiánya. A Honvéd Zrínyi SE égisze alatt működött vízi sport 
szakosztály a Honvéd Auróra SE-vel megkötött együttműködési megállapodás alapján 
használhatta a Hajógyári szigeten a Budapesti Honvéd területére elhelyezett konténereket, 
melyben az Auróra használt túrakenuit és kajakjait tárolta. 
Tervbe van véve egy további együttműködés megkötése azNKE SE - Honvéd Auróra SE – HZSE - 
Budapesti Honvéd között.  
 
A 2013-as évben két nagyobb versenyen vett részt a szakosztály az NKE képviseletében. 
Augusztus 16-án a Rendvédelmi Szervek Sárkányhajó versenyén, amely országos szintű volt, az 
előkelő IV. helyet szerezte meg a csapat.  
A verseny nevezési díját a HOSOSZ vállalta magára /20000 Ft/. 
Szeptember 14-én a Váci Sárkányok által került megrendezésre a Szentendrei sziget körül /66 
km!/egy verseny.  A csapat a III. helyen futott be 8 óra 8 perces remek idővel. A felkészülést a 
Budapesti Honvéd sárkányhajójával végezték.  
Mindkét versenyre a HHK állományából sikerült csapatot összeállítani.  
A vízi sport szakosztály a 2013-as évben 115.000 Ft-ot költött. Ezen összeget, nevezési díjra, 
izotóniás italra, energia szeletre, és a felkészülést segítő sárkányhajó bérlésre fordították. 
8 tisztjelölt hallgató töltött ki belépési nyilatkozatot és fizetett tagdíjat. A létszám remélhetőleg 
emelkedést fog mutatni az első éves honvéd tisztjelöltek Hungária körúti bázisra érkezésével.  
 
A tagtoborzás folyamatos. Sokan érdeklődnek a lehetőségek felől, cél, hogy a jelenlegi 8-9 főről 
25-30 főre emelkedjen a taglétszám.  
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Egyetemen belüli együttműködő sportegyesületek 
 
1). KTK-DSE 
 
Az NKE SE-től a 2013-as évre biztosított 500.000,-Ft támogatást a KTK DSE a kar 
sportlétesítményében működő kondicionáló termek felszerelésének fejlesztésére használta fel. A 
termeket nagyon sok hallgató és oktató használja ezért új gépek vásárlására és a meglévő gépek 
rendszeres karbantartására is szükség van, amit a rendelkezésre bocsájtott keret segített 
megoldani. 
Az új eszközök között van egy Lemond spiner kerékpár, egy Atlasz fekve nyomó pad, egy Proteus 
elliptika, és egy fekve nyomó rúd is. 
 
 
2). Szt. György-SE 
 
Az NKE SE-től a 2013-as évre biztosított 500.000,-Ft, támogatást a Szt. György SE az 
alábbiakra használta fel: 
Boxzsák, mezek, lábszárvédők, hasizom erősítő, focilabda, verseny rudak, tárcsák. 
A megrendelt sporteszközök, felszerelések az NKE SE tulajdonában maradnak, annak leltárában 
kerülnek nyilvántartásra. Használatuk az NKE Rendészettudományi Kar hallgatói részére 
biztosított a Farkasvölgyi úti objektumban a Testnevelési és Küzdősportok Tanszék felügyelete 
alatt. 
 
3). Honvéd ZSE 
 
Az NKE SE-től a 2013-as évre biztosított 500.000,-Ft támogatást lovak bértartására használta 
fel. A bértartási szerződés részletesen rendelkezik a három ló tartásáról. 
 
 
 
A szakosztály vezetők és az SE elnökök által készített beszámolók alapján összeállította:  
 
 
Dunai Ágnes,  
oktatási és sportreferens 
 
2014. január 16. 
 
 
 


