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1. Egyesület 
 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Sportegyesületet a Nemzeti Közszolgá-

lati Egyetem polgárai alapították azzal a szándékkal, hogy a Nemzeti Közszol-

gálati Egyetemmel szoros együttműködésben elősegítsék az egyetemi sport-

életet. Ennek a feladatnak a  sportegyesület maradéktalanul eleget tett. 

NKE SE Facebook oldal: 

    https://hu-hu.facebook.com/pages/category/Sports-Team/NKE-

Sportegyesület-554420858058963/ 

NKE SE Instagram oldal: 

     https://www.instagram.com/nkesesportegyesulet/?hl=en 

NKE SE honlap: 

     https://sportosegyetem.uni-nke.hu/nke-sportegyesulet/bemutatkozas 

 

1.1. Közhasznúság 

Egyesületünk közhasznú feladatai az Alapszabály szerint: 
 

- a versenysport, hallgatói-, diák- és szabadidősport erősítése érdekében 

szakosztályok létrehozásával és működtetésével a sportegyesületi kere-

tek között gyakorolt sporttevékenység szervezése, valamint feltételei-

nek biztosítása; 

- tagjainak, érdekképviseletének és érdekvédelmének ellátása; 

- spotfelszereléseket és sportobjektumok biztosítása; 

- a tagok részvételének sporteseményeken, bajnokságokon és versenye-

ken való biztosítása; 

- tagjainak Egyesülettel kapcsolatos munkájának segítése; 

- a sportbéli képzés és korszerű felkészülés biztosítása; 

- együttműködés az oktatási intézményekkel és sportszervezetekkel; 

https://hu-hu.facebook.com/pages/category/Sports-Team/NKE-Sportegyesület-554420858058963/
https://hu-hu.facebook.com/pages/category/Sports-Team/NKE-Sportegyesület-554420858058963/
https://www.instagram.com/nkesesportegyesulet/?hl=en
https://sportosegyetem.uni-nke.hu/nke-sportegyesulet/bemutatkozas
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- amatőr- és szabadidősport versenyek, valamint egyéb sportesemények 

szervezésében történő részvétel. 

- saját rendezvények, szakmai napok szervezése 

Az NKE SE 2016. február 18-án nyerte el a közhasznú besorolást, mely a 

támogatók számára is előnyös támogatási szerződések megkötésére, továbbá 

lehetőség nyílt arra, hogy 2017. évtől az egyesület fogadni tudja    az adózók 

SZJA 1%-os felajánlásait.  

 

1.2. NKE Egyetemi sportélet a járványhelyzet alatt 

Az Egyesület céljainak és feladatainak megvalósítása során az Egyetem 

hallgatói a Covid járványhelyzet miatt, a MEFOB (Magyar Egyetemi és Főisko-

lai Országos Bajnokság), BEFS (Budapesti Egyetemi és Főiskolai sportszövet-

ség), BM, HM Bajnokságok, Országos Bajnokságok, egyéb hazai és nemzetközi 

versenyek, különböző kupaversenyeken, részlegesen vettek részt, ennek oka, 

hogy a rendezvények nem kerültek megrendezésre vagy a szakosztályoknak 

nem volt lehetőségük az edzésekre. 

A 2020-as évben az NKE SE központot és az egyesületet nagyon nehéz 

helyzetbe hozta a kialakult járványhelyzet, teljesen át kellett állnunk a jár-

ványhelyzetnek megfelelően az adott szabályoknak. Széleskörű szervezést 

igényelt minden új feladat, az első zárás volt a legnehezebb, hiszen az Egye-

tem területére nem jöhettek be a hallgatók és a központnak is ideiglenes he-

lyeket kellett találni a működéshez. 

Az összes edzéshelyszín, a központi munka, a campus területén találha-

tó, ezért új helyszíneket kellett találni a versenyzőknek és a központnak. Az 

online edzéseket meg kellett szervezni, amihez semmilyen segítséget nem 

kaptunk, így a szakosztályok lépcsőzetesen tudták kialakítani az edzéseket a 

tagjaik részére. 
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A kialakult helyzet előtt még lehetőséget tudtunk biztosítani az Egyete-

mi polgároknak, hogy hozzájussanak erő- és állóképességi edzések eszközei-

hez, amivel otthon tovább tudták edzéstervek alapján folytatni a mozgást. 

Az edzésterveket személyre szabottan az adott eszközökre és saját 

testsúlyos gyakorlatokra kellett építeni, ami nehezítette a szakmai vezető dol-

gát, hiszen többen még az adott eszközöket még nem is használták, a kosár-

labdásoknál többféle edzést kellett kitalálni a sérült játékosok rehabilitációja 

miatt, a tollaslabdásoknál három korosztályra kellett megszervezni nagy lét-

számra az online edzéseket. 

A sportági szövetségek folyamatosan küldték a feladatokat az egyesü-

letnek, próbáltak segítségnyújtás céljából a műhelytámogatásokat átszervezni, 

hogy az edzőknek a szakosztályokban a finanszírozásukkal ne legyen problé-

ma. A fő együttműködő partnerünktől leállt a finanszírozás, így teljesen magá-

ra maradt a központi munka, saját forrásokból oldottuk meg a napi szinten ki-

alakult feladatokat és az azzal járó minden nehézséget. 

A központi munkához önerőből kellett megszereznünk mindent, ami a 

feladatokhoz szükséges volt. A folyamatos változtatásoknak megfeleltünk és 

mindig az adott szabályok által az edzéseket biztosítottuk, elsősorban a Lakta-

nyában lévő szakosztályoknak, mert minden esetben előbb zártak be, mint 

másik létesítmény, az edzésekhez szükséges eszközöket is folyamatosan szál-

lítani kellett vagy pótolni. 

Több szakosztály nem tudta megkezdeni az edzéseket vagy időszakosan 

tudták az edzéseket tartani, ezáltal a tagdíjak nem folytak be és a szakosztá-

lyok nehéz helyzetbe kerültek a központtal együtt. A pályázati források elma-

radtak, főleg rendezvényekre írtak ki pályázatokat, amit a központ el is kez-

dett szervezni egy rendezvénysorozat formájában, de idő közben új rendeletek 

jelentek meg, ami a rendezvények teljes leállást jelentette, ezáltal a pályázati 

források elmaradtak. 
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A központnak megnövekedett a feladata, a kosárlabda NBII, MEFOB férfi 

honvéd fúzióval, illetve a MEFOB női Csata együttműködéssel és a lovas szak-

osztály újra indulásával. A központ folyamatos anyagi problémákkal küzdött, 

amihez segítséget nem kapott, illetve szakosztályok kölcsönöztek a központi 

működéshez, aminek a vonzata az volt, hogy az adott szakosztályok a verse-

nyeztetésből kimaradtak vagy nem tudták a fejlesztéseket véghezvinni. 

A szakosztályok folyamatosan nehezített körülmények között a felkészü-

léseket végezték, anyagi segítséget nem kaptak, többen elveszítették az edző-

jüket. Az edzések miatt külön NKE SE Covid szabályzatot kellett írni, az edzők, 

a felnőttek és az utánpótlás korosztálynak, hogy felelősségteljesen tudjuk biz-

tosítani a felkészüléseket, edzéseket. 

Szakosztályok, akik a Covid helyzet miatt nem tudták a szakosztályt 

működtetni: aerobik, cselgáncs, karate, triatlon, túra, tűzoltósport, vízispor-

tok. 
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1.3. Az NKE SE szakosztályai 2020-ban 

A 2020-as évben az NKE SE-ben az alábbi szakosztályok működtek: Ae-

robik, Cselgáncs, GEKKO Hegy- és Sportmászó, Intézkedéstaktika, Katonai 

hagyományőr, Kendo, Kézilabda, Kosárlabda, Labdarúgás/ Futsal, Lovas, Lö-

vész, Röplabda, Rendészeti Kutyás, Testépítő, Tollaslabda, Tonfa, Triatlon, 

Túra, Úszó, Vívó, Vízisport. 

 

Szakosztályok taglétszáma 2020-ban 

Szakosztály NKE SE tagok száma 

(fő) 

Aerobik 0 

Cselgáncs szakosztály 8 

GEKKO Hegy- és Sportmászó szak-

osztály 

27 

Intézkedéstaktika szakosztály 43 

Karate szakosztály 0 

Katonai Hagyományőr szakosztály 16 

Kendo szakosztály 7 

Kézilabda szakosztály 1 

Kosárlabda szakosztály 25 

Labdarúgás/ Futsal szakosztály 52 

Lovas szakosztály 6 

Lövész szakosztály 84 

Rendészeti Szituációs Lövész Szak-

ág 

19 

Röplabda szakosztály 4 

Rendészeti Kutyás szakosztály 2 

Testépítő szakosztály 412 
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Tollaslabda szakosztály 85 

Tollaslabda Szabadidő Szakág 37 

Tonfa szakosztály 14 

Triatlon szakosztály 0 

Túra szakosztály 0 

Úszó szakosztály  43 

Vívó szakosztály 49 

Összesen: 934 fő 

 

Taglétszám 
Összesen Férfi Nő 

934 659 71% 275 29% 

 

Szakosztályok taglétszáma 2020-ban 

Szakosztály NKE SE tanfolyamok (nem tag-

sággal rendelkezők száma fő) 

Aerobik 10 

Cselgáncs szakosztály 16 

GEKKO Hegy- és Sportmászó szak-

osztály 

13 

Katonai Hagyományőr szakosztály 10 

Kendo szakosztály 3 

Röplabda szakosztály 12 

Tollaslabda Szabadidő Szakág 21 

Úszó szakosztály  39 

Vívó szakosztály 21 

Összesen: 145 fő 
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1.4. Pályázatok 

2020-ban több sikeres pályázati eljárást folytattunk le – részletesen a 

pénzügyi beszámoló tartalmazza. A pályázati anyagok elkészítése, a felhasz-

nálás és az elszámolás követelményeinek való megfelelés szakmai és pénzügyi 

tekintetben is együttműködést követelt meg a résztvevőktől, melynek 

Egyesületünk magas szinten tett eleget.  

Ez azért is szükséges kiemelni, mert a sikeresen lebonyolított pályáza-

tok megalapozzák a következő évek pályázati lehetőségeit is. 

2020. évi pályázatok 

Kiíró szövetség Elnyert összeg Felhasználás 

Magyar Egyetemi és Főiskolai 

Sportszövetség 

1 311 883 Ft Sportágfejlesztés 

Magyar Judo Szövetség 324 000 Ft Műhelytámogatás 

Magyar Vívó Szövetség 2 869 740 Ft Egyetemi – és műhely-

támogatás 

Összesen 505 623 Ft  

 

1.5. Támogatási szerződések 

A szakosztályok aktivitása 2020-ban a COVID – 19 világjárvány és az 

Egyetemi támogatás teljesítésének időbeli eltolódása miatt korlátozott volt, 

ezért vált szükségessé az előző fejezetben kifejtett pályázatok igénybevétele. 

Itt is elmondható a pályázatoknál említett követelmények maradéktalan telje-

sítésének fontossága, azaz az együttműködés a pénzügyi és szakmai    megva-

lósítás és elszámolás tekintetében. 
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2020. évi támogatások 

Támogató Összeg (Ft.) Felhasználás 

Inhold Zrt. 1 000 000 Ft Lövész szakosztály 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 23 711 701 Ft Központ 

Rózswagen Bt. 100 000 Ft Tonfa Szakosztály 

Összesen 811 701 Ft  

 

1.6.  Nemzetközi kapcsolatok 

Egyesületünk törekszik arra, hogy tagjaink külföldön is megmérethessék 

magukat, nemzetközi versenytapasztalatot szerezzenek, illetve bemutatkozási 

lehetőséget kapjanak, rendezvények segítségével, a 2020-as év sajnos nem 

tette lehetővé a nemzetközi megjelenést még a profi versenyzők részére sem, 

a kialakult járványhelyzet negatív hatásai miatt. 

 

1.7.  A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT az NKE SE-ben: 

A szakmai vezető irányításával az NKE SE-ben 2020-ban 4 fő tanuló 

végezte                az 50 órás közösségi szolgálatot.  

- Budapesti Fasori Evangélikus Gimnázium 

- Tamási Áron Általános Iskola, Gimnázium és Német Nemzetiségű Gim-

názium 

- Leövey Klára Gimnázium 

- Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakgimnázium  
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Az 50 órás közösségi szolgálat főbb szabályai: 

A közösségi szolgálat tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy, 

legfeljebb háromórás időkeretben, nem tanítási napokon legkevesebb egy, 

legfeljebb ötórás időkeretben végezhető. 

A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben 

rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folyta-

tott. 

A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy, illetve a korlátozottan 

cselekvőképes nagykorú személy olyan közérdekű önkéntes tevékenységet 

folytathat, amely megfelel életkorának, testi, értelmi és erkölcsi fejlettségé-

nek, illetve képességeinek, valamint amely nem veszélyezteti egészségét, fej-

lődését és tankötelezettségének teljesítését. A tizennyolcadik életévét be nem 

töltött önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet 20 óra és 6 óra között nem 

végezhet. 

A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes részére a közérdekű 

önkéntes tevékenység befejezése és másnapi megkezdése között legalább ti-

zennégy óra pihenőidőt kell biztosítani. 

A fogadó szervezet köteles biztosítani az egészséget nem veszélyeztető 

és biztonságos munkavégzés feltételeit, a szükséges pihenőidőt, a közérdekű 

önkéntes tevékenység ellátásához szükséges tájékoztatást és irányítást, az 

ismeretek megszerzését, tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes, illet-

ve a korlátozottan cselekvőképes nagykorú önkéntes esetén a közérdekű ön-

kéntes tevékenység folyamatos, szakszerű felügyeletét. 

 

1.8. Egyetemi hospitálás az NKE SE-ben: 

A szakmai vezető irányításával a sport- és rekreációszervezés szakon 

2020/21/1 és 2020/21/2 félévben 9 fő hospitált az egyesületben, a tantárgyat 

sikeresen elvégezte. 
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A Széchenyi István Egyetem Egészség- és Sporttudományi Kar 

Sporttudományi Tanszék Sport- és rekreációszervezés szakon, Farkas  

Zsófia két év folyamatos szakmai gyakorlat után végzett, a Ludovika NKE 

sportegyesületben, a szakmai vezető Várhegyi Katalin folyamatos mentorként, 

gyakorlatvezetőként megmutatta a leendő sport- és rekreációszervezőnek a 

szakma minden egyes elemét, figyelve az új trendek, sportágak megjelenésé-

re, az új eszközök és rehabilitációs mozgások kiegészítését a rekreációszerve-

zésben. 

Az ideális sport- és rekreációszervező, nem kizárólag sportszeretőnek 

vallja magát, hanem ezt kiegészíti környezettudatos szemlélettel, a társada-

lomtudományok területén való jártassággal, valamint az egészséges életmód 

területén is szeretné bővíteni ismereteit, de a kommunikáció és a nyilvános 

szereplés is erős oldala. Fontos a jó együttműködési, kapcsolatteremtési és 

szervezőkészség, valamint a problémafelismerő és problémamegoldó képes-

ség, folyamatos tanulásra, önképzésre, az újra való nyitottság.  

Az ELTE-PPK rekreációszervezés és egészségfejlesztés, sport-

szervező szakos hallgatók Jakab Fruzsina, Major Laura, László Barbara, Ru-

dolf Mónika, Farkas Lili, Bagi Zsolt, Constantino Dominik, Winternitz Balázs ki-

váló teljesítménnyel végezték a tantárgyukat, a BTLSZ és NKE SE égisze alatt. 

2020. augusztus 11.-2020. november 10-ig. 

Az ELTE-PPK külső gyakorlatvezető Várhegyi Katalin az NKE SE szakmai 

vezetője, a BTLSZ elnökeként a hallgatóknak széles körben mutatta be a 

szakma rejtelmeit, sokszínűségét, nehézségeit és irányította közvetlenül a ta-

nulás folyamatait, a hallgatóknak 90 órát kellett teljesíteni a gyakorlat során. 

A hallgatók különböző sportági foglalkozásokon tudtak részt venni az 

NKE SE szakosztályok segítségével pl. falmászás, úszás, testépítés. A BTLSZ 

segítségével pedig a Budapesti csapatbajnoki versenyeken tudták megszerezni 

a verseny lebonyolításhoz szükséges tapasztalatokat és a versenyekkel járó 

feladatok összefüggéseit. 
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A szakmai gyakorlat célja, hogy a végzett szakemberek terjesszék a re-

kreációs minőségi életszemléletet, valamint ennek megvalósulásához szüksé-

ges tevékenységek tervezésében, szervezésében és vezetésében gyakorlottá 

váljanak széles sportági körben.  

A sportszervező feladat célja a sport széles körben történő megismerte-

tése, ezért szervezhet sportmozgalmakat, sportrendezvényeket, versenyeket, 

tanfolyamokat, táborokat. A sportszervező munkája intenzív szervezési kom-

munikációs tevékenységeket igényel. Fontos, hogy ismerje az aktuális irányza-

tokat, új trendeket valamint, hogy az egyes sportágak képviselői mellett a 

sportélet egyéb szereplőivel és a szakhivatalok képviselőivel is jó kapcsolatot 

ápoljon. Az NKE Sportegyesület, a BTLSZ szervezettel teljes mértékben bemu-

tatta a központ irányítását, munkáját, feladatköröket, a szakosztályok műkö-

dését, versenyeztetést, a kialakult helyzet nehézségeit, a rendezvényszerve-

zés összetevőit.  

A rekreációszervező, sportszervező szakirányon végzettek képessé vál-

nak a rekreációhoz, a sporthoz kapcsolódó területeken szervezői, programve-

zetői, animátori, játékmesteri és instruktori feladatkörök betöltésére, a sza-

badidő kulturált eltöltésének segítésével járulva hozzá a jól megélt, magasabb 

életminőséghez vezető életvitelhez a kisgyermek korosztálytól az időskorúakig 
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1.9. NKE SE kommunikáció szabályzat 

A kommunikáció az információcsere folyamata általában egy közös jel-

rendszer segítségével, az NKE SE logót az Egyetemi vezetés alakította ki és 

tervezte meg. 

1.9.1. NKE SE Szimbólumok, jelképek használata: 

Az NKE SE fenntartja a jogot, hogy az NKE SE jelképek használatát az 

előírásain túl, de azokkal összhangban saját marketing tevékenységének és 

márkastratégiájának részeként további feltételekhez kösse. 

A felhasználásra vonatkozó feltételek: 

- az NKE SE logó használata minden esetben kötelező használni a 

színeket változtatni nem lehet. 

- Versenyeken, való részvételen - a mezeken, a rendezvényeken való 

részvételen a felsőkön - az NKE logó és felirat kötelező 

- országos és nemzetközi megjelenésnél (rendezvény, verseny, konferen-

cia) az NKE logó használata kötelező (roll-up, asztali zászlók, reklámfal) 

- országos rendezvényeken való részvételnél a molinó, roll-up reklámfal 

használata kötelező 

- a díjátadásokon a reklámfal vagy roll-up használata kötelező 

- saját rendezésű versenyeken, rendezvényeken az asztali zászlók, roll- 

up, reklámfal használata kötelező. Az oklevelek, emléklapok NKE SE lo-

góval ellátottan és felirattal kerülhetnek nyomdába 

- videó, youtube felvételeken a kiírásnál szerepelni kell az NKE SE logónak 

és a kiírásnak - NKE Sportegyesület 

- szakosztályi plakátokon az NKE SE logó és NKE logó használata 

- kötelező a megadott formában saját rendezésű rendezvények plakátjain az 

NKE SE logó használata kötelező 
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1.9.2. További NKE SE kommunikációs szabályzat: 

- a szakmai vezetőnek minden versenyről, rendezvényről összefoglalót 

és 4db képet kell küldeni. 

- a sportszervezőnek a rendezvények és versenyekről létszámot, 

névsort, helyszínt, eredményeket kell küldeni. 

- az összefoglaló betűtípusa verdana betűtípus méret 11. 

- az éves szakmai beszámolónál az NKE SE által kiküldött sablont 

kötelező használni. 

Az NKE SE sportstratégia végrehajtásának eredményessége nagy mér-

tékben azon múlik, hogy mennyire sikerül a programba bekapcsolni, az 

együttműködésbe bevonni, a végrehajtásban érdekeltté tenni a sport területén 

érintett szakembereket, szervezeteket, intézményeket, valamint a környező 

kerületi lakosságot. 

Ebben kiemelt szerepe van a tervezett lépések kommunikációjának, az 

üzenetek eljuttatásának az érdekeltek felé.  

 

A konkrét kommunikációs stratégia megvalósítási technikájának kivá-

lasztása mellett fontos meghatározni a sport stratégiai üzenetének tartalmát. 

 

- A rendszeres testedzés a legkiválóbb primer prevenciós eszköz az 

egészségmegőrzés, egészségmegtartás szempontjából. 

- A sportot etikai tartalma, lehetőségei alkalmassá teszik a nevelési fo-

lyamat legkarakteresebb eszközeként történő megjelenésre. A sport a 

nevelés egyik leghatékonyabb eszköze. 

- A sport közösségi kohéziója rendkívül erős, az NKE SE nagysága miatt 

is kiváló közösséget, összetartást tükröz. A sportközösség  

alkalmas a hétköznapi élet, az életminőség döntő átformálására. 

- Az egész életen át tartó testedzés és tanulás az igazi ideánk, ezt tartjuk 

a harmonikus személyiség kifejlődése szempontjából a legfontosabbnak. 
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Az Egyetemi polgárok egészségi állapotát segítjük a rendszeres 

testmozgás motivációs és attitűd rendszerében, valamint gyakorlatának kiala-

kításában. 

- A sport a kultúra szerves része. A sportolási tevékenység nem szakad-

hat el a humán területektől, szervesen kapcsolódnia kell például az ok-

tatási, kulturálódási folyamatokhoz. 

- A sport minden egyes területére be kell kapcsolnia  

tudástársadalom és informatikai társadalom vívmányait, a sporttudomány 

eredményeit, a sportegészségügy vizsgálatait és vívmányait, a sport mene-

dzselésének ismereteit. 

- A sport alkalmas eszköz a szabadidőgazdaság, szabadidősportgazdaság, 

sportgazdaság folyamatainak ösztönzésére. 

- Csak a tiszta eszközökkel elért sportsiker az igazi érték! A sportsiker el-

érése – mint cél – nem szentesítheti bármilyen eszköz alkalmazását. 

- Ezen értékek közvetítése, állandó feladatunk. Stratégiai partnereink 

(testnevelők, edzők, óvónők, gyógytornászok, pedagógusok, sporthoz 

kapcsolódó média szakemberek) véleményének direkt kommunikációra 

épülő formálásával, üzeneteink hatásának találkoznia kell a média felü-

letén elindított akcióink hatásával! 

- Áttörés szükséges a szemléletben, akcióink háttereként a jövőben 

egységes gondolati hátteret alakítunk ki 

A kommunikációs stratégia két fő részből kell, hogy álljon, amelyet két 

fő feladat határoz meg. 

- Az NKE SE gondolatainak, szemléletváltó üzeneteinek, gyakorlati lépés-

javaslatainak eljuttatása a célcsoportokhoz. 

-  Az NKE SE megvalósulását elősegítő önálló kommunikációs projektek, 

kampányok létrehozása. 

- A kommunikáció során elsősorban a fiatalokat, a családokat és a peda-

gógusokat megcélzó, gyakorlati ötleteket kell megfogalmazni olyan mó-
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don, hogy a kreatív kampányok gondolatiságával, szellemiségével szé-

les társadalmi elvárásokat, igényeket fogalmazzunk meg, elősegítve, 

öngerjesztő folyamattá váltva ezzel a több szintű társadalmi kommuni-

kációt. 

- Lényeges, hogy a kommunikáció elsősorban az egész Egyetemet és a 

környező kerületeket behálózza. 

- A kommunikációnk jól működik, a bizonyíték a rendezvényeinken való 

létszám és az állandó folytatás, hiszen több hagyományteremtő rendez-

vényt, tábort, szakmai napot szervezünk meg. 

 

1.10. NKE SE központ saját szervezésű rendezvényei 2020.-ban  

 

NKE SE Korona Lifestyle 

2020.09.14.  

Helyszín: Ludovika sportcsarnok, tükrös terem 

 B2P2: 17:00-18:00 Salsa aerobik: 18:00-19:00 

 Kendo: 19:00-20:00 

Helyszín: Ludovika vívóterem 

 Vívás: 17:00-18:00 

Helyszín: RTK épület, konditerem 

 Funkcionális köredzés: 19:00-20:00 

Helyszín: RTK épület, küzdősport terem 

 Judo: 18:00-19:00 

Helyszín: Ludovika uszoda 

 Tréfás víziváltó a tanmedencében: 17:00-18:00 

NKE SE nyílt nap  

2020.10.12. hétfő 

 Kézilabda: 20:00-22:00 Ludovika Aréna, II. Tornacsarnok 



19. oldal 
 

 

 
1089 Budapest, Orczy út 1. | Tel: (1) 432-9000/20841 

Email: nkese@uni-nke.hu 
 

 Kosárlabda (női-férfi): 18:00-20:00 Ludovika Aréna, I. Tornacsar-

nok 

2020.10.13. kedd 

 Falmászás: 18:00-20:00 Ludovika Aréna, II. Tornacsarnok 

 Úszás: 17:00-18:00 Ludovika Aréna uszoda 

2020.10.13. kedd  

 Lovaglás: 15:00 Oktatási épület, Aula 

2020.10.15. csütörtök 

 Rendészeti kutyás 16:30-18:00 Lőtér, földszint F01 terem (elméleti 

oktatás) 
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2. NKE SE 2020. évi szakosztályok összefoglalója 

2.1. Cselgáncs szakosztály 

 

Edzés helyszín: RTK Speciális Épület, Judo terem 

 Centi Általános Iskola Kistorna terem-UP 

Szakmai stáb - iskolai végzettség:  

- Szakosztályvezető: Nagy Ádám Ferenc - felsőfokú, szakedzői 

- Szakágvezető: Nagy Ádám Ferenc - felsőfokú, szakedzői 

- Edzők: Nagy Ádám Ferenc - felsőfokú, szakedzői 

Taglétszám: 23 fő 

NKE hallgató: 7 fő 

NKE dolgozó: 0 fő 

Utánpótlás = külsős  

Külsős: 13 fő 

Eredmények: COVID miatt nincs 

 

Rövid összefoglaló: 

A szakosztály a COVID miatt 2020. márciusától felfüggesztette az edzé-

seket, melyeket a jelenlegi hatályos szabályozások miatt nem tud újraindítani. 

Az egyetemen nem mehetnek a foglalkozásoka, az utánpótlás korosztály pedig 

még 10 év alatti, nem versenyzői korosztály. Nehézség továbbá, hogy a kiala-

kított csoportokat nehéz megtartani, online módon edzéstartás nem lehetsé-

ges. 

 

2020. évi edzések teljesítése a Covid helyzetre való tekintettel 

Megtartott edzések (hónapra lebontva): - 
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2021. évi tervek: 

2020. tavasz: kapcsolattartás, motiváció fenntartása. 

2020. ősz: újrakezdés, csapatépítés. 

 

2020. évi BEFS és MEFOB versenyek 

Verseny elneve-

zés/kategória/helyszín 
Időpont Név-NKE Kar Helyezés 

Covid időszak miatt nem tud-

tak elindulni. 
   

 

2020. évi Országos versenyek (OB, Magyar kupa…..) 

Verseny elnevezés/ 

kategória/helyszín 
Időpont Név -NKE Kar Helyezés 

Covid időszak miatt 

nem tudtak elindulni. 
   

 

2020. évi Szabadidős versenyek 

Verseny elnevezés 

/kategória/helyszín 
Időpont Név-NKE Kar Helyezés 

Covid időszak miatt elma-

radt. 
   

 

2020. évi Rendezvényeken való megjelenés 

Rendezvény elneve-

zés 
Helyszín Időpont Létszám 

Korona Lifestyle Budapest 2020.09.14. 4 fő 
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2020. évi Nemzetközi versenyeken, rendezvényeken való megjelenés 

Verseny elneve-

zés/helyszín/kategória 
Időpont Név-NKE Kar Helyezés 

Covid időszak miatt nem tud-

tak elindulni. 
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2.2. Futsal szakosztály 

 

Edzés helyszín: Ludovika Aréna, edzőcsarnok 

Szakmai stáb - iskolai végzettség:  

- Szakosztályvezető: Nagy Ádám Ferenc- felsőfokú, szakedzői 

- Szakágvezető: Nagy Ádám Ferenc -felsőfokú, szakedzői 

- Edzők: Nagy Attila- szakedzői 

Taglétszám: 17 fő 

NKE hallgató: 11 fő 

NKE dolgozó: 0 fő 

Utánpótlás: 0 fő 

Külsős: 6 fő 

Eredmények: 2019/20 NB3 8. hely, 2020/21. jelenleg 3. hely 

 

Rövid összefoglaló: 

A szakosztály  2019 őszén vett részt először NB3-as bajnokságban, 

mely a 2020. tavaszi szezonban nem fejeződött be a COVID miatt, így végül a 

8. helyen végzett a csapat. A csapatot itt kizárólag egyetemi hallgatók alkot-

ták. A 2020/21-es szezont már néhány külsős (TF,BME) futsalos bevonásával 

kezdtük meg, mivel a járványügyi helyzet miatt nehéz volt a toborzás.  

A szakosztály anyagi finanszírozásban nem részesül, önellátó. Többször 

kapott ígéretet arra, hogy kiemelt sportágként ez a kérdés megoldódik, de a 

mai napig sajnos erre nem került sor, így sem egyetemi, sem szponzori támo-

gatásban nem részesül, sem TAO támogatást nem tud igénybe venni. 

 

2020. évi edzések teljesítése a Covid helyzetre való tekintettel 

Megtartott edzések (hónapra lebontva):  

-2020. november- december 
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2021. évi tervek: 

Tavasszal az NB3-ban tisztes helytállás, a tabella 1-5 helyezett csapatai 

közötti hely megszerzése. 

2021. ősz: futsal konkrét támogatási rendszerének felállítása, hosszú 

távú terveinek szervezése, papír alapon történő megerősítése. 

 

2020. évi BEFS és MEFOB versenyek 

Verseny elneve-

zés/kategória/helyszín 
Időpont Név-NKE Kar Helyezés 

MEFOB Női futsal bajnokság 2020.03.18 NKE-PTE 5-7 

MEFOB Női futsal bajnokság 2020.03.20. PTE-NKE 5-1 

 

2020. évi Országos versenyek (OB, Magyar kupa…..) 

Verseny elnevezés/ kategó-

ria/helyszín 
Időpont Név -NKE Kar Helyezés 

Regionális Futsal Bajnokság 2020.09.29. 
NKE-Csak a 

Csel SE 
3-2 

Regionális Futsal Bajnokság 2020.10.06. FCV-NKE  5-3 

Regionális Futsal Bajnokság 2020.10.15. UTE-NKE 3-4 

Regionális Futsal Bajnokság 2020.10.20. NKE-UTE 2-3 

Regionális Futsal Bajnokság 2020.10.29. 
Csomádi KSK-

NKE 
3-4 

Regionális Futsal Bajnokság 2020.11.03. NKE-VSD 1-5 
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2020. évi Szabadidős versenyek 

Verseny elnevezés / kategó-

ria/helyszín 
Időpont Név-NKE Kar Helyezés 

    

 

2020. évi Rendezvényeken való megjelenés 

Rendezvény elnevezés Helyszín Időpont Létszám 

    

 

2020. évi Nemzetközi versenyeken, rendezvényeken való megjelenés 

Verseny elnevezés/helyszín/ 

kategória 
Időpont Név-NKE Kar Helyezés 
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2.3. Gekko hegy- és sportmászó szakosztály 

 

Edzés helyszín: Ludovika Aréna 

Szakmai stáb - iskolai végzettség: 

- Szakosztályvezető: Besenyei György - testnevelő-edző, sportmászó 

oktató 

- Szakágvezető: - 

- Edzők: Tamás Júlia - sportmászó edző 

 Katona László - testnevelő-edző, hegymászó oktató 

 Besenyei György- testnevelő-edző, sportmászó oktató 

Taglétszám: 23 

NKE hallgató: 2 

NKE dolgozó: 2 

Utánpótlás: 4 

Külsős: 15 

Eredmények:  

Vöröss Ferenc III. Stubai Amatőr Boulder verseny, szenior 5. hely 

Tamás Júlia  Monkey UV Jam női 1. hely 

 

Rövid összefoglaló: 

A 2020-as évet beárnyékolta a Covid megjelenése, de ennek ellenére, 

megfelelő odafigyeléssel, folytak az edzések és nem hullott szét a jól összeko-

vácsolódott csapat. A lehetőségekhez képest, sok edzés a szabadban zajlott. 

Ismerkedve hazánk szikláival. 

Folytattuk a mászó biztosításképzésünket. Rendeztünk házi versenyt és 

részt vettünk versenyeken is. 

Elnyertünk az egyetemmel közösen egy pályázatot, melynek segítségé-

vel fejlesztéseket hajtottunk végre a műfalon. 

2020. évi edzések teljesítése a Covid helyzetre való tekintettel 
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Megtartott edzések (hónapra lebontva): 

-2020. január –február-március -október – november – december  

 

2021. évi tervek: 

A vírus helyzet ellenére, szeretnénk tagjaink létszámát bővíteni és újra 

visszahozni a gyerekedzést. 

Folytatni az ismerkedést hazánk és a környező országok mászó lehető-

ségéivel.  

Versenyeken való részvétel. 

 

2020. évi BEFS és MEFOB versenyek 

Verseny elneve-

zés/kategória/helyszín 
Időpont Név-NKE Kar Helyezés 

Covid időszak miatt elmaradt.    

 

2020. évi Országos versenyek (OB, Magyar kupa…) 

Verseny elnevezés/ kategó-

ria/helyszín 
Időpont Név -NKE Kar Helyezés 

Covid időszak miatt elma-

radt. 
   

 

2020. évi Szabadidős versenyek 

Verseny elnevezés 

/kategória/helyszín 
Időpont Név-NKE Kar Helyezés 

Monkey UV Jam 2020.02.21 Tamás Júlia 1. 

III. Stubai Amatőr boulder 

verseny 
2020.10.31 Vöröss Ferenc 5. 
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2020. évi Rendezvényeken való megjelenés 

Rendezvény elneve-

zés 
Helyszín Időpont Létszám 

NKE SE Nyílt nap Budapest 2020.10.12. 7 fő 

 

2020. évi Nemzetközi versenyeken, rendezvényeken való megjelenés 

Verseny elneve-

zés/helyszín/kategória 
Időpont Név-NKE Kar Helyezés 

Covid időszak miatt nem tud-

tak elindulni. 
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2.4. Intézkedéstaktika szakosztály 

 

Edzés helyszín: Rendészeti Oktatási Épület 005 számú terem 

Szakmai stáb - iskolai végzettség:  

- Szakosztályvezető Kozák Sándor r. ftzls.-Lövészetvezető, intézkedés-

taktikai szakoktató 

- Edzők: Lovas Zoltán- edző, Jiu Jitsu 5. Dan Önvédelem-, közelharc-, 

kézitusa instruktor 

Taglétszám: 43 fő 

NKE hallgató: 43 fő 

NKE dolgozó: 0 fő 

Utánpótlás: 0 fő 

Külsős: 0 fő 

Eredmények: - 

 

Rövid összefoglaló: 

Ebben a nehéz időszakban elértük a következőket: 

- a hallgatók megismerték a rendészeti intézkedések felépítését, sajátos-

ságait, az intézkedések alatt fellépő stressz hatását; 

- megismerték a szolgálati eszközöket, védőfelszerelések típusait, az in-

tézkedéstaktikai alapfogalmakat, a rendszeresített kényszerítő eszközö-

ket, elméletben és gyakorlatban; 

- megismerték a rendészeti intézkedések gyakorlati végrehajtását, sajá-

tosságait, valamint komplex helyzetgyakorlatokon vettek részt, miköz-

ben stressz hatása alatt álltak. 

 

2020. évi edzések teljesítése a Covid helyzetre való tekintettel 

Megtartott edzések (hónapra lebontva): 

2020. január -február-március -június – augusztus – szeptember - október 
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2021. évi tervek: 

Amennyiben tudunk az éven edzést tartani a következő célokat tűztük ki:  

- A képzésen, résztvevő állomány szerezze meg azokat az alapvető jár-

tassági és készségszintű ismereteket, amelyek kellőképpen megalapoz-

zák és felkészítik őket a tevékenységből adódó feladatok végrehajtásá-

ra; 

- Az NKE SE Intézkedéstaktika Szakosztály foglalkozásai során nagy 

hangsúlyt fektet arra, hogy az oktatott technikák megfeleljenek a hatá-

lyos jogszabályoknak, az alkalmazott technikák oktatásának menete, il-

letve technikai kivitelezése ne térjen el az egyetem tanárainak, oktatói-

nak, kiképzőinek oktatási tematikájától. 

- Amennyiben az országban rendeznek járőr és lövészversenyeket, eze-

ken a szakosztály tagjait szeretném minél többször képviseltetni. 

 

2020. évi BEFS és MEFOB versenyek 

Verseny elneve-

zés/kategória/helyszín 
Időpont Név-NKE Kar Helyezés 

Covid időszak miatt elmaradt.    

 

2020. évi országos versenyek (OB, Magyar kupa…) 

Verseny elnevezés/ 

kategória/helyszín 
Időpont Név -NKE Kar Helyezés 

Covid időszak miatt 

elmaradt. 
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2020. évi szabadidős versenyek 

Verseny elnevezés 

/kategória/helyszín 
Időpont Név-NKE Kar Helyezés 

Covid időszak miatt elma-

radt. 
   

 

2020. évi Rendezvényeken való megjelenés 

Rendezvény elneve-

zés 
Helyszín Időpont Létszám 

Covid időszak miatt 

elmaradt. 
   

 

2020. évi Nemzetközi versenyeken, rendezvényeken való megjelenés 

Verseny elneve-

zés/helyszín/kategória 
Időpont Név-NKE Kar Helyezés 

Covid időszak miatt nem tud-

tak elindulni. 
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2.5. Katonai hagyományőr szakosztály 

 

A pandémia miatt a szakosztályi ülést nem tudtuk megoldani személye-

sen megjelenni, így e-mail-ben kerültek tájékoztatásra és a határozatok elfo-

gadásra. 

 

Napirendi pontok 

2020. évi szakmai beszámoló 

2020. évi pénzügyi beszámoló 

2021. évi tervek 

Egyebek 

 

2020. évi szakmai beszámoló 

A COVID-19 okozta pandémia miatt a megszorító intézkedések a beter-

vezett rendezvényeket törölték. 

Szakosztályunk egy visegrádi rendezvényre kapott meghívást, amely 

korlátozott létszámban és járványügyi rendelkezések betartásával 2020. 

szeptember 4-6. között került megtartásra. 

A megszorítások és a rendezők anyagi lehetőségei miatt a rendezvény 

költségeit a szakosztály tagjai állták.  

Jelenleg a szakosztály létszáma 15 fő. 

Tovább erősítettük az együttműködést a Vörös Oroszlán Lovagrenddel, 

30 lópokrócot adtak nekünk.  

A szakosztály egyhangúan megszavazta. 

Határozat száma: 2021/1/1. 

2021. évi tervek 

Az elnök a 2021. évi elfoglaltsági tervet rendelkezésre bocsátotta, 

amelyben az alábbi rendezvények szerepelnek:  
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Esemény Dátum Megjegyzés, felelős 

Szakosztályi közgyű-

lés 

pandémia függvényében 

és online lehetőségek 

szerint 

 

Tatai Patara Május vagy június  

Várpalota Június     

Kapu Vára Fesztivál Július  

Sárvár Július    

Gyula Július 30 – augusztus 1.    

Hajdúnánás Augusztus 6-8  

Bila Hora 

Csehország 

Szeptember     

Pozsony Szeptember - október   

 

A COVID-19 rendszabályok miatt a rendezvények elmaradhatnak, idő-

pontjuk változhat.  

Nagyobb léptékű beszerzést nem tervezünk.  

A szakosztály a rendezvénytervet egyhangúan megszavazta. 

Határozat száma: 2021/1/3. 

 

2020-évi tapasztalatok 

Mind a polgári, mind a honvéd tisztjelöltek között szinte lehetetlen tago-

kat toborozni és a rendezvényekre igénybe venni őket. A tisztjelöltek kettős 

alárendeltsége és állandó elfoglaltsága miatt a hétvégi illetve hétközi igénybe-

vételt, nem vagy csak korlátozva teszi lehetővé. A szervezés fázisában jelentős 

koordinációs tevékenységet igényel. 

A felszerelés és a fegyverek tárolása továbbra is szükségszerűen 

megoldott. Jelenleg a Hungária körúti laktanyában a korábbi IMO épület föld-
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szintjén kaptunk egy helyiséget az I.VH csoport 9 öltözet ruházat, felszerelés 

és fegyverek tulajdonjogának tisztázása, valamint a raktári bevételezése, 

kiadása szükséges. 

A rendezvényeken való részvételhez a személyszállítás és a szükséges 

anyagok mozgatása legtöbbször saját vagy bérelt járművekkel valósult meg, 

az egyetem szállító kapacitása előzetes egyeztetés és igénylés után a lehető-

ségek függvényében került felhasználásra. 

 

Egyebek 

A Szakosztály a megalakulás óta egyre stabilabb körülmények között 

tevékenykedik és képviseli a magyar katonai hagyományokat, az Egyetemtől 

támogatást nem kaptunk. 

Gazdálkodásunk stabil, hiány nincs. 

(https://www.facebook.com/katonai.hsz) 

(https://www.facebook.com/bocskai.angels) 

Az eddigi tapasztalatok és a kialakított feltételek biztosítják ebben a 

formában a sikeres további működést, de törekszünk a tovább fejlődés lehető-

ségeinek a megteremtésére.   

A rendezvények hiánya erősen befolyásolja a tagok kapcsolatait, illetve 

rendezvények hiánya miatt bevételt nem tudtunk generálni. 

 

2020. évi Országos versenyek (OB, Magyar kupa…) 

Verseny elnevezés/ 

kategória/helyszín 
Időpont Név -NKE Kar Helyezés 

Covid időszak miatt 

nem tudtak elindulni. 
   

 

https://www.facebook.com/katonai.hsz
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2020. évi Szabadidős versenyek 

Verseny elnevezés 

/kategória/helyszín 
Időpont Név-NKE Kar Helyezés 

    

 

2020. évi Rendezvényeken való megjelenés 

Rendezvény elneve-

zés 
Helyszín Időpont Létszám 

Visegrádi Mustra Visegrád 2020. 09. 04.-06. 14 fő 

 

2020. évi Nemzetközi versenyeken, rendezvényeken való megjelenés 

Verseny elneve-

zés/helyszín/kategória 
Időpont Név-NKE Kar Helyezés 

Covid időszak miatt nem tud-

tak elindulni. 
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2.6. Kendo szakosztály  

 

Edzés helyszín: Ludovika Aréna 10-es terem (tükrös terem) 

Szakmai stáb - iskolai végzettség: felsőfokú  

- Szakosztályvezető: Szemán László - testnevelő tanár 

- Edzők: Abe Tetsushi – kendo 7 dan kyoshi,  

 Mihalik Hunor - kendo 6 dan renshi,  

 Szemán László – kendo 4 dan 

Taglétszám: 8 fő 

NKE hallgató: 5 fő 

NKE dolgozó: 2 fő 

Utánpótlás: 0 fő 

Külsős: 1 fő –szakosztály vezető 

Eredmények: alakulás 

Rövid összefoglaló: 

A 2020. év a szakosztály alapításának az éve volt. A tagság gyűjtése fo-

lyamatos, az országos szövetséggel való kapcsolat kiváló. Az edzések sajnos a 

pandémia miatt szakaszosak voltak, ez megnehezíti a szakmai munkát, az on-

line felületeken való megjelenés mellett tervezett rendezvényeken való megje-

lenések is elmaradtak. Kivétel az NKE-SE szervezésében bonyolított nyílt nap 

és Korona Lifestyle, melyen örömmel vettünk részt. 

2020. évi edzések teljesítése a Covid helyzetre való tekintettel 

Megtartott edzések (hónapra lebontva): 

- 2020. április, szeptember, október, november 
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2021. évi tervek: 

A jövőben várjuk a helyzet normalizálását követően, hogy újult erővel 

vethessük magunkat a munkába, úgy az edzések, mint a bemutatók, tagszer-

vezés ügyében. 

2020. évi BEFS és MEFOB versenyek 

Verseny elneve-

zés/kategória/helyszín 
Időpont Név-NKE Kar Helyezés 

Covid időszak miatt elmaradt.    

 

2020. évi országos versenyek (OB, Magyar kupa…) 

Verseny elnevezés/ 

kategória/helyszín 
Időpont Név -NKE Kar Helyezés 

    

 

2020. évi szabadidős versenyek 

Verseny elnevezés 

/kategória/helyszín 
Időpont Név-NKE Kar Helyezés 

    

 

2020. évi Rendezvényeken való megjelenés 

Rendezvény elneve-

zés 
Helyszín Időpont Létszám 

Korona Lifestyle Ludovika Aréna 2020.09.14. 8 fő 

NKE SE Nyílt nap Budapest 2020.10.12. 6 fő 
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2020. évi Nemzetközi versenyeken, rendezvényeken való megjelenés 

Verseny elneve-

zés/helyszín/kategória 
Időpont Név-NKE Kar Helyezés 
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2.7. Kézilabda szakosztály 

 

Edzés helyszín: Budapest, Diószegi Sámuel utca 25, Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem Ludovika Aréna Tornacsarnok 

Szakmai stáb - iskolai végzettség: 

- Szakosztályvezető: Kanizsai-Tóth Csaba  RTK hallgató 

- Edzők: Fülöp Dávid – Pénzügyi bűnügyi nyomozó hallgató 

Taglétszám: 12 fő  

NKE hallgató: 12 fő  

NKE dolgozó: 0 fő 

Utánpótlás: 0 fő 

Külsős: 0 fő 

Eredmények:  

BEFS Bajnokság 

NKE-BCE 19:17 

NKE-KRE 12:22 

 

Rövid összefoglaló: 

A BEFS versenyrendszereben kettő mérkőzést sikerült lejátszani, a 

Covid helyzet miatt sajnos nem volt lehetőségünk folytatni, az edzéseket nem 

tudtuk megtartani, mert a létesítményben az első Covid zárás miatt Egyetemi 

polgár nem jöhetett a Campus területére. 

 

2020. évi edzések teljesítése a Covid helyzetre való tekintettel 

Megtartott edzések (hónapra lebontva):  

- 2020. október 

 

2021. évi tervek 

 Egyelőre várjuk, hogy lehet e edzést tartani majd vagy sem. 
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2020. évi BEFS és MEFOB versenyek 

Verseny elneve-

zés/kategória/helyszín 
Időpont Név-NKE Kar Helyezés 

BEFS Női kézilabda bajnokság 2020.10.19 NKE-BGE 19-17 

BEFS Női kézilabda bajnokság 2020.11.02 NKE-KRE 12-22 

 

2020. évi Országos versenyek (OB, Magyar kupa…) 

Verseny elnevezés/ 

kategória/helyszín 
Időpont Név -NKE Kar Helyezés 

    

 

2020. évi Szabadidős versenyek 

Verseny elnevezés 

/kategória/helyszín 
Időpont Név-NKE Kar Helyezés 

    

 

2020. évi Rendezvényeken való megjelenés 

Rendezvény elneve-

zés 
Helyszín Időpont Létszám 

NKE SE Nyílt nap Budapest 2020.10.12. 4 fő 

 

2020. évi Nemzetközi versenyeken, rendezvényeken való megjelenés 

Verseny elneve-

zés/helyszín/kategória 
Időpont Név-NKE Kar Helyezés 

    

 



43. oldal 
 

 

 
1089 Budapest, Orczy út 1. | Tel: (1) 432-9000/20841 

Email: nkese@uni-nke.hu 
 

 



44. oldal 
 

 

 
1089 Budapest, Orczy út 1. | Tel: (1) 432-9000/20841 

Email: nkese@uni-nke.hu 
 

2.8. Kosárlabda szakosztály 

 

Edzés helyszín: Ludovika Aréna 

Szakmai stáb - iskolai végzettség: 

- Szakosztályvezető: Dr. Gyarmati István - kosárlabda sportedző 

- Edzők: Román Balázs Regionális férfi bajnokság – sportszervező-

Testnevelési Egyetem 

 Paulik Tamás MEFOB férfi bajnokság – kosárlabda sportedző 

Taglétszám: 22 

NKE hallgató: 0 (3 volt hallgató) 

NKE dolgozó: 0 

Utánpótlás: nincs (nem kell a bajnokságban) 

Külsős: 22 

Regionális bajnokság eredmények:  

A 2019/20-as regionális bajnokság március elején félbeszakadt. Vég-

eredményt nem hirdettek. Csapatunk a 2020/21-es bajnokságba benevezett 

és a hosszabb szünetek után elkezdődött az érdemi része a bajnokságnak. Je-

lenleg 1 győzelem és 0 vereség áll a csapat neve mögött. A vírus miatt nem 

tudtunk több meccset játszani. 24 elmaradt meccsünk van. 

MEFOB Honvéd férfi bajnokság eredmények: 

Az idei szezonban eddig 8 mérkőzést tudtunk lejátszani, sajnos győze-

lem nélkül. Az erőviszonyokat tekintve a 8 csapatos nyugati csoportban, 

mindössze két olyan ellenfél van, aki ellen győzelmi esélyeink lehetnek illetve 

lehettek volna (Sopron, Veszprém) de ezeken öt illetve hat fővel képviseltet-

tük magunkat, amivel nagyon nehéz egy 8-10 főből álló csapattal felvenni a 

versenyt. Mindkét esetben jó első félidő után, a másodikban maradtunk alul 

frissítés hiányában. Ameddig ezt nem tudjuk orvosolni, nem fogunk tudni 

szebb eredményeket elérni. 
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Regionális bajnokság rövid összefoglaló: 

Csapatunk 2020 őszén egyesült a Covid helyzet miatt lehetetlen hely-

zetbe került Space Jam csapatával. Ez nekünk is fontos volt, mert az alaplét-

szám jelentősen megcsappant és ez már a szakmai munka rovására ment. Az 

egyesülés során egy fiatalokból álló csapat érkezett (átlagéletkoruk 23-24 év), 

ami remekül kiegészíti az eredeti NKE csapat 35 év körüli átlagéletkorát. Ez 

lehetővé tette, hogy létszámban megfelelően legyünk és érdemi munkát vé-

gezzünk. Jelenleg 20-22 fő fizet tagdíjat. Az edzéseket minden alkalommal 14-

15 fő látogatja.  

Az edzések tervszerűen mennek, egymásra épülő módon. A regionális 

bajnokság nincs az NB2 szintjén, de lényegesen erősebb a budapesti bajnok-

ságoknál. Itt már nem lehet csak heti 1 játszós edzéssel helytállni. A játékosok 

(régiek, újak) megértették, hogy edzeni kell, gyakorolni kell. A létszám (22-

ből csak 10 fő jön mérkőzésre) adja, hogy a csapatba kerülésért is meg kell 

küzdeni, ami igen pozitívan hat az edzésmunkára.  

MEFOB férfi bajnokság rövid összefoglaló: 

Az évad meglehetősen nehezen indult, hiszen a járványhelyzet miatt 

sok dolog változott szinte naponta, emellett személyi változások is történtek 

az egyetemen, és nem tudtunk úgy együttműködni, ahogyan terveztük. Mivel 

mindössze hat NKE-s játékos van (amiből egy még nem jelent meg egyálta-

lán) a csapatban nehéz komoly minőségű csapatedzést tartani, megfelelő lét-

számmal. 3 fő ebből edz a Honvédnál az NB2 csapatban, viszont be kell látni, 

hogy ilyen kis merítési lehetőségből sokkal többet nem lehet kihozni. A tavalyi 

helyzethez képest annyiban előre léptünk, hogy a Honvéddal kötött komolyabb 

megállapodásnak köszönhetően, idén nem voltak kiállási gondjaink, és a vidé-

ki utak alkalmával is rendben volt az utazás, és az ellátás.  
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2020. évi edzések teljesítése a Covid helyzetre való tekintettel 

Megtartott edzések (hónapra lebontva): 

-2020. szeptember, október, november, december 

2021. évi tervek: 

Regionális bajnokság: 

A Covid miatt a bajnokság menete kiszámíthatatlan (meccsek maradnak 

el, kerülnek új időpontra). Lesz olyan, amikor egy hét alatt 3 meccset kell ját-

szani. De ez most egy ilyen szituáció. Remélem, mindenki egészséges marad 

és sérülés sem lesz. Ha minden jól megy, akkor a 3-6 helyezés valamelyikére 

tudunk odaérni. A bajnokságban 7 csapatnak van NB2-es csapata is (a Ludo-

vika Honvédot nem számítom ide magunkhoz, mert nincs átjárás a két csapat 

között), akiknek játékosai erősebb bajnokságban is játszanak. Ez jó erőfelmé-

rő a jövőbeni terveinkhez.  

Terveink szerint a 2021/22-es szezonban a regionális bajnokság mellett 

egy NB2-es csapattal is elindulnánk, mert a létszám lehetővé teszi, hogy 

mindkét bajnokságban eredményesen szerepeljünk. Sőt! Szükséges is lenne a 

két bajnokság, hogy mindenki megfelelő és szintű játékpercet kapjon. Már 

kaptam jelzéseket, hogy jövőre több játékos csatlakozna hozzánk, ami jó vis--

szajelzés, hogy remek körülmények között érdemi munka folyik.  

MEFOB, NBII bajnokság:  

Egyelőre a szezon befejezése az elsődleges, és utána amint lehetőség 

van, rá le kell ülnünk a kosárlabda szakágak érintett szakembereivel és az 

NKE SE vezetésével, hogy miként képzeljük el a jövőt. Amennyiben szeret-

nénk legalább a középmezőnyhöz felzárkózni, akkor már legkésőbb nyár vé-

gén el kell kezdeni a munkát a kiválasztás terén, és az adminisztrációban is. A 

lehetőség benne van, de ehhez sokkal komolyabb összefogásra van szükség. 
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2020. évi BEFS és MEFOB versenyek 

Verseny elneve-

zés/kategória/helyszín 
Időpont Név-NKE Kar Helyezés 

2020/21 MEFOB FIÚ EGYETEMI 

NYUGAT – LUDOVIKA ARÉNA 
2020.11.09 

NKE SE – BME 

MAFC 
46 - 88 

2020/21 MEFOB FIÚ EGYETEMI 

NYUGAT – LUDOVIKA ARÉNA 
2020.11.10 NKE SE - SMAFC 43 - 72 

2020/21 MEFOB FIÚ EGYETEMI 

NYUGAT – LUDOVIKA ARÉNA 
2020.11.16 

NKE SE – Közgáz 

SC és DSK 
44 - 76 

2020/21 MEFOB FIÚ EGYETEMI 

NYUGAT - Bauer Rudolf Egyetemi 

Sportcsarnok 

2020.11.24 

Mosonmagyaróvár 

Széchenyi Egye-

tem MOGAAC – 

NKE SE 

126 - 82 
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2020. évi BEFS és MEFOB versenyek 

Verseny elneve-

zés/kategória/helyszín 
Időpont Név-NKE Kar Helyezés 

2020/21 MEFOB FIÚ EGYETEMI 

NYUGAT - PTE TTK Sportcsarnok 
2020.12.08 

PTE-PEAC – NKE 

SE 
99 - 48 

2020/21 MEFOB FIÚ EGYETEMI 

NYUGAT - LUDOVIKA ARÉNA 
2021.01.26 

NKE SE – PTE 

PEAC 
51 - 123 

2020/21 MEFOB FIÚ EGYETEMI 

NYUGAT -Krasznai Ferenc Egye-

temi Sportcsarnok 

2021.02.01 SMAFC – NKE SE 92 - 65 

2020/21 MEFOB FIÚ EGYETEMI 

NYUGAT - ELTE SEK Egyetemi 

Sportcsarnok 

2021.02.08 

Szombathelyi 

Egyetemi Sport-

egyesület – NKE 

SE 

127 - 51 

 

2020. évi Szabadidős versenyek 

Verseny elnevezés 

/kategória/helyszín 
Időpont Név-NKE Kar Helyezés 

    

 

2020. évi Rendezvényeken való megjelenés 

Rendezvény elneve-

zés 
Helyszín Időpont Létszám 

NKE SE Nyílt nap Budapest 2020.10.12. 4 fő 
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2020. évi Nemzetközi versenyeken, rendezvényeken való megjelenés 

Verseny elneve-

zés/helyszín/kategória 
Időpont Név-NKE Kar Helyezés 
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2.9. Labdarúgás szakosztály szenior szakág 

 

Edzés helyszín: Hungaria krt. 3. sz. tornaterem 

 NKE műfüves pálya 

Szakmai stáb - iskolai végzettség: 

- Szakosztályvezető: Simon Géza-nyugalmazott katona 

- Szakágvezető: Árpási Attila-katona 

- Edzők: Dr. Tóth János -egyetem 

Taglétszám: 19 fő 

NKE hallgató: 0 fő 

NKE dolgozó: 0 fő 

Utánpótlás: 0 fő 

Külsős: 16 fő (Ebből: 14 fő nyá. katona, 2 fő polgári) 

Eredmények: - 

Rövid összefoglaló:  

Heti egy alkalommal tartunk edzést. Az 2020 első félévben még a vírus 

miatti zárásig a Hungária krt. 3. sz. tornatermében 21 alkalommal, majd 

szeptemberben 2 alkalommal sikerült. NKE műfüves kispályáján júniusban 4, 

majd júliusban alkalommal és még szeptemberben is 2 alkalommal voltunk. 

Ezt követően edzéseket a vírus helyzet miatt beszüntettük. 

 

2020. évi edzések teljesítése a Covid helyzetre való tekintettel 

Megtartott edzések (hónapra lebontva): 

-2020. január –február –március -június- július- szeptember 
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2021. évi tervek 

A Covid helyzet felszabadítása után az edzéseket azonnal elkezdjük. El-

sősorban a Hungária krt. (Campuson) a 3. sz. tornateremben tervezzük min-

den csütörtökön 14,15-15,45 között, vagy a Ludovika Campus műfüves pályá-

ján. 

 

 

2020. évi BEFS és MEFOB versenyek 

Verseny elneve-

zés/kategória/helyszín 
Időpont Név-NKE Kar Helyezés 

    

 

2020. évi Országos versenyek (OB, Magyar kupa…) 

Verseny elnevezés/ 

kategória/helyszín 
Időpont Név -NKE Kar Helyezés 

    

 

2020. évi Szabadidős versenyek 

Verseny elnevezés 

/kategória/helyszín 
Időpont Név-NKE Kar Helyezés 

    

 

2020. évi Rendezvényeken való megjelenés 

Rendezvény elneve-

zés 
Helyszín Időpont Létszám 
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2020. évi Nemzetközi versenyeken, rendezvényeken való megjelenés 

Verseny elneve-

zés/helyszín/kategória 
Időpont Név-NKE Kar Helyezés 
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2.10. Lovas szakosztály 

 

Edzés helyszín: A Ludovika Huszár Lovarda nem biztosítja a helyszínt, ezért 

az edzések megtartása a Colorado Lovasiskolában (Gödöllő), és Kisfedeles Lo-

vasiskola és Póni Klubban (Csömör) történik. 

Szakmai stáb - iskolai végzettség: 

- Szakosztályvezető: Dr. Horváth Tibor okl. mk. alezredes – Egyetem 

- Szakágvezető: Janik Attila - Agrár Tudomány 

- Edzők: Janik Attila- lovas sportedző  

 Bakos Anikó- lovas sportedző  

 Pakscha Karolina- lovas sportedző  

Taglétszám: 6 fő 

NKE hallgató: 2 fő 

NKE dolgozó: 2 fő 

Utánpótlás: 0 fő 

Külsős: 2 fő 

 

Eredmények:  

Dr. Mernyei-Bobok Eszter: 

NL Országos FP. Kiemelt verseny 125 cm-en: 6. helyezés; 

NL Országos FP. Kiemelt verseny 120 cm-en: 7. helyezés; 

Mesterek Tornája 125 cm-en: 5. helyezés; 

Mesterek Tornája 120 cm-en: 3. helyezés. 
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Janik Anna: 

NL Országos FP. Kiemelt verseny 110 cm-en: 1. helyezés; 

NL Országos FP. Kiemelt verseny 110 cm-en 6 éves lovak kategória: 4. helye-

zés; 

NL Országos FP. Kiemelt verseny 125 cm-en: 5. helyezés; 

Felkészítő és Országos Minősítő verseny 90 cm-en: 2. helyezés; 

Felkészítő és Országos Minősítő verseny 105 cm-en: 1. helyezés; 

Felkészítő és Országos Minősítő verseny 100 cm-en: 2. helyezés; 

Felkészítő és Országos Minősítő verseny 110 cm-en 6 éves lovak kategória: 3. 

helyezés; 

Mesterek Tornája 135 cm-en: 5. helyezés. 

 

Rövid összefoglaló: 

A versenysport területén: 

Értékelve a 2020 évi díjugrató ranglistát, és 2059 bejelentett sportoló 

közül Dr. Mernyei Bobok Eszter a 131. helyen végzett, míg Janik Anna a 22. 

helyen volt a felnőtt rangsorban és ezzel I. osztályú minősítést szerzett. Az if-

júsági korúak között a VI. helyen állt így aranyjelvényes sportoló lett. 

Az NKE SE annak ellenére, hogy csak az utolsó két hónapban lépett be, 

a 99. helyen zárt a 294 egyesület közül. 

Bízom benne, hogy a 2021. évben is hasonló vagy jobb eredményeket 

tudnak majd sportolóink elérni.  

A szabadidős sport területén: 

Ezen a területen a szakosztály jelentős problémákkal küzd, mivel a Lu-

dovika Huszár Lovarda nem biztosít sem idősávot (annak ellenére, hogy a 

szenátus döntése alapján az egyetemi polgárok részére elérhetőnek kell a lo-

vardában a lovaglási lehetőségnek és csak utána a szabad kapacitás terhére 

lehet fogadni külsösöket), sem megfelelő végzettséggel és tapasztalattal bíró 
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edzőt. A rendelkezésre álló lovak szempontjából is problémák merültek fel, 

mivel azok képzése hatalmas hiányosságokat szenved. 

Ezért azok a szakosztály tagok, akik vállalják más lovardában a sporto-

lást, azok ott lovagolnak. Ezek a tények jelentős mértékben rongálják a Nem-

zeti Közszolgálati Egyetem tekintélyét és hírnevét. 

2020. évi edzések teljesítése a Covid helyzetre való tekintettel 

Megtartott edzések (hónapra lebontva): 

A díjugrató szakágban az edzések a korábbi rendnek megfelelően rend-

szeresen lebonyolításra kerültek, aminek eredményeként az országos és nem-

zetközi versenyeken elért kiváló eredmények bizonyítékul szolgálnak. 

2021. évi tervek: 

A Magyar Lovas Szövetség által meghirdetett és lebonyolításra tervezett 

országos és minősítő versenyeken való indulás, valamint a minősítő rendszer-

ben minél több pont gyűjtése. A pandémiás helyzet függvényében nemzetközi 

porondon történő versenyzés. 

 

2020. évi BEFS és MEFOB versenyek 

Verseny elneve-

zés/kategória/helyszín 
Időpont Név-NKE Kar Helyezés 

    

 

2020. évi Országos versenyek (OB, Magyar kupa…) 

Verseny elnevezés/ kategó-

ria/helyszín 
Időpont 

Név -NKE 

Kar 
Helyezés 

NL Országos FP. Kiemelt verseny/125 

cm-en/Pulai Lovas park, Balatonvilágos 

2020. 12. 11-

13. 

Dr. Mernyei-

Bobok Eszter 
6. 

NL Országos FP. Kiemelt verseny/120 

cm-en/Pulai Lovas park, Balatonvilágos 

2020. 12. 11-

13. 

Dr. Mernyei-

Bobok Eszter 
7. 
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2020. évi Országos versenyek (OB, Magyar kupa…) 

Verseny elnevezés/ kategó-

ria/helyszín 
Időpont 

Név -NKE 

Kar 
Helyezés 

Mesterek Tornája/125 cm-en/Pulai Lo-

vas park, Balatonvilágos 

2020. 11. 20-

22. 

Dr. Mernyei-

Bobok Eszter 
5. 

Mesterek Tornája/120 cm-en/Pulai Lo-

vas park, Balatonvilágos 

2020. 11. 20-

22. 

Dr. Mernyei-

Bobok Eszter 
3. 

NL Országos FP. Kiemelt verseny/110 

cm-en, 6 éves lovak versenye/Pulai Lo-

vas park, Balatonvilágos 

2020. 12. 11-

13. 
Janik Anna 1. 

NL Országos FP. Kiemelt verseny/110 

cm-en/Pulai Lovas park, Balatonvilágos 

2020. 12. 11-

13. 
Janik Anna 4. 

NL Országos FP. Kiemelt verseny/125 

cm-en/Pulai Lovas park, Balatonvilágos 

2020. 12. 11-

13. 
Janik Anna 5. 

Felkészítő és Országos Minősítő verseny 

90 cm-en/ Nemzeti Lovarda, Tatterzall/ 

Budapest 

2020. 12. 04-

06. 
Janik Anna 2. 

Felkészítő és Országos Minősítő verseny 

105 cm-en/ Nemzeti Lovarda, Tatter-

zall/ Budapest 

2020. 12. 04-

06. 
Janik Anna 1. 

Felkészítő és Országos Minősítő verseny 

100 cm-en/ Nemzeti Lovarda, Tatter-

zall/ Budapest 

2020. 12. 04-

06. 
Janik Anna 2. 

Felkészítő és Országos Minősítő verseny 

110 cm-en, 6 éves lovak versenye/ 

Nemzeti Lovarda, Tatterzall/ Budapest 

2020. 12. 04-

06. 
Janik Anna 3. 

Mesterek Tornája/135 cm-en/Pulai Lo-

vas park, Balatonvilágos 

2020. 11. 20-

22. 
Janik Anna 5. 
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2020. évi Szabadidős versenyek 

Verseny elnevezés 

/kategória/helyszín 
Időpont Név-NKE Kar Helyezés 

    

 

2020. évi Rendezvényeken való megjelenés 

Rendezvény elneve-

zés 
Helyszín Időpont Létszám 

NKE SE Nyílt nap Budapest 2020.10.12. 10 fő 

 

2020. évi Nemzetközi versenyeken, rendezvényeken való megjelenés 

Verseny elneve-

zés/helyszín/kategória 
Időpont Név-NKE Kar Helyezés 

Covid időszak miatt nem tud-

tak elindulni. 
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2.11. Lövész szakosztály 

 

Edzés helyszín: Ludovika Lőtér  

Szakmai stáb - iskolai végzettség: 

- Szakosztályvezető: dr. Regényi Kund- lő kiképző 

- Szakágvezető: Szikszay Tamás- lő kiképző 

- Edzők: dr. Gáspár Miklós - lő kiképző 

 Tóth László- lő kiképző 

 Gencsy Dániel- lő kiképző 

Taglétszám: 105 fő 

NKE hallgató: 47 fő 

NKE dolgozó: 9 fő 

Utánpótlás: 0 fő 

Külsős: 49 fő 

Eredmények:  

Tóth László – 2020.09.12. IDPA Országos Bajnokság – ESP III. hely 

2020.02.29. Közszolgálati Kézifegyver Kupa – Hivatásos III. hely 

2020.05.24. Távolságtartó IPSC verseny – Standard II. hely 

2020.08.30. IDPA verseny – ESP III. hely 

 

Szer Zsolt – 2020.09.12. IDPA Országos Bajnokság – Carry Optics III. hely 

2020.08.08. Sitmar IDPA Club Match- Carry Optics II. hely 

2020.07.12. Bibii IDPA Nyár – Carry Optics – I. hely 

 

Kovács Boglárka – 2020.02.29. Közszolgálati Kézifegyver Kupa Lady I. hely 

 

Illés Boglárka – 2020.02.29. Közszolgálati Kézifegyver Kupa – Lady I. hely 
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Simonyi Ottó – 2020.08.23. Steel Challenge OB – manual sörétes I. hely 

2020.08.23. Steel Challenge OB – semi-auto sörétes I. hely 

2020.07.19. IPSC Puska OB – standard I. hely 

2020.07.05. Pécs-Mecsek Steel Challenge Kupa – CPL – II. hely 

2020.07.05. Pécs-Mecsek Steel Challenge Kupa – PCC – I. hely 

2020.06.06. Tavaszpótló IPSC – I. hely 

2020.05.29. Szászvári Pro Am – Standard – II. hely 

2020.05.29. Szászvári Pro Am – PCC – III. hely  

 

Simonyi Tamás – 2020.10.11. Stay’n’alive IDPA – ESP – II. hely 

 

Rövid összefoglaló: 

A COVID miatt kialakult helyzet megnehezítette az eddig kialakult mű-

ködés fenntartását, mivel a hatósági intézkedések ellehetetlenítik a hallgatók 

jelenlétét a versenyen. A járványügyi intézkedések lazítása után azonban nagy 

intenzitással pótoltuk be az elmaradásokat. A jelentős öregdiák tagságnak kö-

szönhetően a klubéletet sikerült fenntartanunk. A körülmények ellenére sike-

res versenyszezont tudhatunk magunk mögött, melyhez jelentősen hozzájárult 

a régi, nagy rutinnal rendelkező versenyzők megléte. 

A tagság száma továbbra is dinamikusan nő, az érdeklődők számra ki-

magasló, a felvételiken rendszeresen száz fő feletti létszám jelenik meg. A 

technikai eszközeinket (fegyverek, felszerelések) átgondolt tervek alapján je-

lentősen fejlesztettük. Fő támogatónk a RUAG Ammotec Magyarországi Zrt. az 

idei évi támogatási szerződésüket is aláírta, e mellett folyamatosan kutatjuk 

az új támogatókat.  

 

2020. évi edzések teljesítése a Covid helyzetre való tekintettel 

Megtartott edzések (hónapra lebontva): 

-2020. január, február, március, április, május, június, október,  
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2021. évi tervek: 

Legfőbb tervünk a mielőbbi normál ügymenethez való visszatérés. A 

korlátozások feloldását követően azonnal megkezdjük az edzések lebonyolítá-

sát emelt intenzitással. Feleszereléseinket a források függvényében továbbra 

is fejleszteni szeretnénk. Pisztolyok, sörétespuska és precíziós puska beszer-

zését tervezzük. Az idei évben nyitni kívánunk a dinamikus precíziós lövészet 

irányába. Április folyamán, bemutatkozó jelleggel egy ilyen versenyt szerve-

zünk, mely tovább öregbíti az egyesület nevét. Az őszi szemeszter folyamán, 

amennyiben a járványügyi helyzet lehetővé teszi, megszervezzük a nagysikerű 

IDPA versenyünket, amely az előző évek során is rekordszámú nevezőt von-

zott. A tagok létszámát tekintve elképzelhető még további emelkedés, azon-

ban szem előtt kívánjuk tartani az edzők és az infrastruktúra korlátait.  

 

2020. évi BEFS és MEFOB versenyek 

Verseny elneve-

zés/kategória/helyszín 
Időpont Név-NKE Kar Helyezés 

    

 

2020. évi Országos versenyek (OB, Magyar kupa…) 

Verseny elnevezés/ kategó-

ria/helyszín 
Időpont 

Név -NKE 

Kar 
Helyezés 

IDPA Országos Bajnokság - ESP 2020.09.12. Tóth László  3. 

IDPA Országos Bajnokság – 

Carry Optics 
2020.09.12. Szer Zsolt 3. 

Steel Challenge Országos Baj-

nokság - manual 
2020.08.23. Simonyi Ottó 1. 

Steel Challenge Országos Baj- 2020.08.23. Simonyi Ottó 1. 
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2020. évi Országos versenyek (OB, Magyar kupa…) 

Verseny elnevezés/ kategó-

ria/helyszín 
Időpont 

Név -NKE 

Kar 
Helyezés 

nokság – semi-auto 

IPSC Puska Országos Bajnokság 

- standard 
2020.07.19. Simonyi Ottó 1. 

 

2020. évi Szabadidős versenyek 

Verseny elnevezés 

/kategória/helyszín 
Időpont Név-NKE Kar Helyezés 

Közszolgálati Kézifegyver Ku-

pa - hivatásos 
2020.02.29. Tóth László 3. 

Közszolgálati Kézifegyver Ku-

pa - lady 
2020.02.29 Illés Bianka 2. 

Közszolgálati Kézifegyver Ku-

pa - lady 
2020.02.29 Kovács Boglárka 1. 

Távolságtartó IPSC verseny – 

standard 
2020.05.24 Tóth László 1. 

IDPA verseny  - ESPS 2020.08.30. Tóth László 3. 

Sitmar IDPA Club Match – 

Carry Optics 
2020.08.08. Szer Zsolt 2. 

Bibii IDPA Nyár – Carry Op-

tics 
2020.07.12. Szer Zsolt 1. 

Pécs-Mecsek Steel Challenge 

Kupa - CPL 
2020.07.05. Simonyi Ottó 2. 

Pécs-Mecsek Steel Challenge 

Kupa - PCC 
2020.07.05. Simonyi Ottó 1. 

Tavaszpótló IPSC verseny 2020.06.06. Simonyi Ottó 1. 
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2020. évi Szabadidős versenyek 

Verseny elnevezés 

/kategória/helyszín 
Időpont Név-NKE Kar Helyezés 

Szászvári Pro-Am - Standard 2020.05.29. Simonyi Ottó 2. 

Szászvári Pro-Am - PCC 2020.05.29. Simonyi Ottó 3. 

Stay’n’alive 2020.10.11. Simonyi Tamás 2. 

Kékvonal szituációs lőverseny 2020.09.28. Szuda Gergő 1. 

Kékvonal szituációs lőverseny 2020.09.28. Lénárt Tamás 2. 

Kékvonal szituációs lőverseny 2020.09.28. Csizmazia Gergő 3. 

Kékvonal szituációs lőverseny 

- lady 
2020.09.28. Nagy Petra 1. 

 

2020. évi Rendezvényeken való megjelenés 

Rendezvény elneve-

zés 
Helyszín Időpont Létszám 

Lövész Bootcamp Szerencs 2020.07.24-26. 15 

V. Közszolgálati Kézi-

fegyver Kupa 
Budapest 2020.02.29. 200 

NKE nyílt nap Budapest 2020.01. 10 
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2.12. Rendészeti Szituációs Lövész szakág 

 

Edzés helyszín: Ludovika Lőtér  

Szakmai stáb - iskolai végzettség: 

- Szakágvezető: Szikszay Tamás - lő kiképző 

- Edzők: Szikszay Tamás - lő kiképző 

Taglétszám: 24 fő 

NKE hallgató: 24 fő 

NKE dolgozó: 0 fő 

Utánpótlás: 0 fő 

Külsős: 0 fő 

 

Eredmények: Juhász Ramóna  

- Nagykaliberű Precíziós Puska Országos Bajnokság, Kisbér-Hánta lőtér, 

lady kategória: II. hely  

- Hegyivadász Mesterlövő verseny – Statikus, Ravazd-Magyalosi lőtér, 

semi auto+lady kategória: II. hely 

- Precíziós Nagykaliberű Statikus verseny, Kisbér-Hánta lőtér, lady kate-

gória: II. hely 

 

Rövid összefoglaló: 

A COVID miatt kialakult helyzet megnehezítette a szakosztály eddig ki-

alakult működési rendszerét. Sajnos a hallgatói állomány szolgálati feladatok, 

valamint az edzéslehetőség tiltása miatt nem tudott részt venni a 2020-as év-

ben a rendszeres edzéseken, amik alapesetben kéthetente kerültek megren-

dezésre. Ennek ellenére a nyári versenyszezonban, valamint a még 2020 feb-

ruárjában megrendezésre került Közszolgálati Kézifegyver Kupán is képvisel-

tették magukat, jó teljesítménnyel. Nyáron a már végzett hallgatókkal közö-
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sen tartottunk egy szezonzáró edzést. Ősszel néhány edzés erejéig újból ös--

szeállt a csapat, már az új tagokkal együtt és folytathattuk a megkezdett 

munkát. Amint újra lehetőség lesz az edzések megtartására, még nagyobb 

erősséggel vetjük bele magunkat, igyekszünk bepótolni a lemaradást.  

 

2020. évi edzések teljesítése a Covid helyzetre való tekintettel 

Megtartott edzések (hónapra lebontva): 

2020. február, március, augusztus, szeptember, október 

 

2021. évi tervek: 

Legfőbb tervünk a mielőbbi normál ügymenethez való visszatérés. A 

korlátozások feloldását követően azonnal megkezdjük az edzések lebonyolítá-

sát emelt intenzitással. Továbbra is szorgalmazzuk hallgatóink aktív részvéte-

lét különböző versenyeken, ahol eddig is szép számmal képviseltették magu-

kat (BM versenyek, FBŐ verseny, egyetemi versenyek, stb.) Terveink közt 

szerepel az edzések gyakoriságának növelése, a jobb felkészülés érdekében, 

valamint további új tagok felvétele, felszerelésünk fejlesztése. 

2020. évi BEFS és MEFOB versenyek 

Verseny elneve-

zés/kategória/helyszín 
Időpont Név-NKE Kar Helyezés 

    

 

2020. évi Országos versenyek (OB, Magyar kupa…..) 

Verseny elnevezés/ kategó-

ria/helyszín 
Időpont Név -NKE Kar Helyezés 

Nagykaliberű Precíziós Puska OB, 

Kisbér-Hánta, Lady 
2020.06.13. 

Juhász Ramóna – 

RTK 
2. 

Hegyivadász Mesterlövő Verseny 2020.09.26. Juhász Ramóna - 2. 
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2020. évi Országos versenyek (OB, Magyar kupa…..) 

Verseny elnevezés/ kategó-

ria/helyszín 
Időpont Név -NKE Kar Helyezés 

– Statikus, Ravazd-Magyalosi lő-

tér,  

semi auto+lady 

RTK 

Precíziós Nagykaliberű Statikus 

Verseny – Kisbér-Hánta, Lady  
2020.10.23. 

Juhász Ramóna – 

RTK 
2. 

 

2020. évi Szabadidős versenyek 

Verseny elnevezés 

/kategória/helyszín 
Időpont Név-NKE Kar Helyezés 

    

 

 

2020. évi Rendezvényeken való megjelenés 

Rendezvény elneve-

zés 
Helyszín Időpont Létszám 

V. Közszolgálati Kézi-

fegyver Kupa 
Budapest 2020.02.29. 200 
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2.13. Röplabda szakosztály 

 

Edzés helyszín: Ludovika Aréna kis tornacsarnok 

Szakmai stáb - iskolai végzettség:  

- Szakosztályvezető: Simon Fanni- Vám és Pénzügyőr hallgató 

- Edzők: Simon Fanni- Vám és Pénzügyőr hallgató 

Taglétszám: 24 fő 

NKE hallgató: 24 fő 

NKE dolgozó: 0 fő 

Utánpótlás: 0 fő 

Külsős: 0 fő 

Eredmények:  

A Covid helyzet miatt a bajnokságok elmaradtak. 

 

Rövid összefoglaló: 

A Covid miatt sajnos nem volt lehetőségünk részt venni a bajnokságo-

kon, és az edzéseink jelentős része is a vírus helyzet miatt elmaradt. 

 

2020. évi edzések teljesítése a Covid helyzetre való tekintettel 

Megtartott edzések (hónapra lebontva): 

- 2020. március, szeptember, október 

 

2021. évi tervek: 

A szakosztály taglétszámának a bővítése, ami lehetővé tenné, hogy 

több versenyen képviselhessük az egyesületet, nem csak Budapesten, hanem 

országszerte. Az Budapesti Egyetemi és Főiskolai versenyrendszerben a tag-

ság saját költségvetésből fizette a nevezési díjakat, szeretnénk, ha az Egye-

tem finanszírozná az egyetemi versenyrendszereken való részvételt. Az edzé-

sek számának növelését fontosnak tartjuk a taglétszám emelkedése miatt, de 
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ehhez a Ludovika aréna tornacsarnokában több edzés időpontra lenne szüksé-

günk, amit évek óta nem sikerül bővíteni, a bővítéssel komoly szakmai stáb, 

edzők segítségével jobb eredményeket tudunk elérni a különböző verseny-

rendszerekben.  

A célunk az évről-évre megrendezésre kerülő bajnokságban való ered-

ményesebb részvétel, ami mutatja az éves fejlődést a szakosztály részéről. A 

2020-as évben elmaradt versenyeken való indulás, részvétel is cél, ehhez fon-

tos az edzéslehetőség biztosítása az Egyetem részéről. Az évek során lehető-

ségünk volt több szabadidős tornán elindulni a nyári időszakban, ezeket is pó-

tolni szeretnénk, de finanszírozási problémák miatt nem teljesültek 2019-

2020-ban. 

 

2020. évi BEFS és MEFOB versenyek 

Verseny elneve-

zés/kategória/helyszín 
Időpont Név-NKE Kar Helyezés 

BRSZ Universitas bajnosság MIX 2020.10.15. Corvinus-NKE SE 2. 

BRSZ Universitas bajnosság MIX 2020.10.29. SOTE-NKE SE 2. 

BRSZ Universitas bajnosság MIX 2020.11.05. Elte Beac-NKE SE 2. 

 

2020. évi Országos versenyek (OB, Magyar kupa…) 

Verseny elnevezés/ 

kategória/helyszín 
Időpont Név -NKE Kar Helyezés 

    

 

2020. évi Szabadidős versenyek 

Verseny elnevezés /kategória/helyszín Időpont 
Név-NKE 

Kar 
Helyezés 

Covid időszak miatt nem tudtak elindulni.    
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2020. évi Rendezvényeken való megjelenés 

Rendezvény elneve-

zés 
Helyszín Időpont Létszám 

    

 

2020. évi Nemzetközi versenyeken, rendezvényeken való megjelenés 

Verseny elneve-

zés/helyszín/kategória 
Időpont Név-NKE Kar Helyezés 
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2.14. Rendészeti Kutyás szakosztály 

 

Edzés helyszín: Elméleti foglalkozások helyszíne: Rendészeti Oktatási Épület 

és Kollégium fsz. /előzetesen egyeztett időpontokban/ 

 Gyakorlati foglalkozások helyszíne: Lovarda mögötti parkoló 

Szakmai stáb - iskolai végzettség: 

- Szakosztályvezető:  dr. Frigyer László r. őrnagy – Egyetem 

- Szakmai vezető: Lőrincz Kornél r. őrnagy- Főiskola 

- Képzési vezető: Lelovics Pál ny. vámtiszt- Főiskola 

Szakosztályi titkár: Dr. Mátyás Szabolcs r. őrnagy- Egyetem 

Taglétszám: 12 fő 

NKE hallgató: 2 fő 

NKE dolgozó: 10 fő 

Utánpótlás: 0 fő 

 

Külsős: Támogató rendvédelmi szervek szakirányú szervei: 

- Büntetés-végrehajtás Országos parancsnoksága 

- KR Nemzeti nyomozóiroda Bűnügyi technikai Főosztály 

- ORFK ROKK Kutyavezető-képző és Állatfelügyeleti Főosztály 

- KR Különleges Szolgálatok Igazgatósága Bevezetési Főosztály III. Lovas 

és Kutyás Szolgálati Osztály 

 

Eredmények:  

 

A 2020. évben a Rendészeti Kutyás Szakosztály – a COVID helyzet végett –

versenyen, megmérettetésen nem tudott részt venni. 



73. oldal 
 

 

 
1089 Budapest, Orczy út 1. | Tel: (1) 432-9000/20841 

Email: nkese@uni-nke.hu 
 

Rövid összefoglaló: 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán az ORFK 

ROKK vezetőjének ezirányú felkérésére 2016. óta külön szabadon választott 

tantárgy keretében kerülnek oktatásra a szolgálati kutyák alkalmazásával kap-

csolatos ismeretek. A tantárgy felelőse és oktatója dr. Frigyer László r. őrnagy 

a szakosztály vezetője. Szerencsére olyan nagymértékű az érdeklődés és a je-

lentkezés, hogy minden félévben több szakirányon is el kell indítani az okta-

tást. 

A szakosztály elsődleges feladata az egyetemi oktatás szakmai hátteré-

nek biztosítása, valamint az egyetemi foglalkoztatottak és a hallgatók szolgá-

lati/sport- és hobbikutyás érdeklődésének a kielégítése, és az ehhez szükséges 

feltételek biztosítása. 

A COVID helyzet végett ősszel próbáltuk újraindítani a foglalkozásain-

kat, ugyanis ezek csak személyes jelenléttel és kutyák részvételével tarthatók 

meg eredményesen. 

A szakosztály tevékenységét a legmagasabb szintű vezetés is támogat-

ja. A foglalkoztatottak és a hallgatók érdeklődése magasfokú. 

Mindazonáltal a COVID helyzet végett csak két alkalommal tudtunk foglalko-

zást tartani 2020. évben: október 15-én és október 28-án. 

Természtesen a kedvünk és a támogatottságunk töretlen, amelynek 

okán bizakodva várjuk a korlátozások feloldását. 

 

2020. évi edzések teljesítése a Covid helyzetre való tekintettel 

Megtartott edzések (hónapra lebontva): 

- 2020. október  
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2021. évi tervek: 

A 2021. évben – a COVID helyzet végett – foglalkozást még nem tud-

tunk tartani. Ennek a tagoktól erre az évre tagdíjat még nem állt módunkban 

kérni. 

Amint a szigorításokon enyhítenek, azonnal megvizsgáljuk, és 

újra tervezzük a foglalkozások megtartási lehetőségeit. 

A foglalkozások java részét a hallgatók fejlesztésére szeretnénk fordíta-

ni, amelynek okán az első félévben nem látjuk még annak lehetőségét, hogy 

foglalkozást tartsunk.  

A nyárra foglalkozás tartását nem tervezzük. Egyrészt nem lesznek itt a 

hallgatóink, másrészt, ha lesz enyhítés és nyitás, akkor valószínűleg mindenki 

a saját és családja (jogos) „kimozdulási/sportolási igényeit” szeretné kielégíte-

ni. 

2021. őszétől hetente elméleti és gyakorlati foglalkozásokat is szeret-

nénk tartani. 

Az elmélet témák közt szerepelhetnek: 

- A felelős kutyatartás a falusi és a városi környezetben 

- Az állatvédelmi törvény és gyakorlati alkalmazásának lehetőségei, ta-

pasztalatai 

- A kutyafajták és a tulajdonságaik lehetséges alkalmazása az ember 

számára 

- A segítő, a vakvezető és a „kaniszterápiás” és a hasonló kihasználtságú 

„egészségügyi” kutya 

- A szolgálati kutya – a rendőrségnél, honvédségnél, a BV-nél, a NAV-nál 

és a katasztrófavédelemnél (külföldi tapasztalatokkal bővítve) 

 

A gyakorlati foglalkozásokon (szombatonként, vagy hétköznap délutánon-

ként) a szakosztály tagjai, a képzési vezető és a szakosztály tisztviselőinek a 

felügyelete mellett, saját kutyájuk képzését végeznék, ill. kutyás bemutatókat 



75. oldal 
 

 

 
1089 Budapest, Orczy út 1. | Tel: (1) 432-9000/20841 

Email: nkese@uni-nke.hu 
 

szerveznénk az NKE-n ill. a támogató rendvédelmi szervek kutyakiképző he-

lyen (Dunakeszi, NAV, BV, stb.) 

 

2020. évi BEFS és MEFOB versenyek 

Verseny elneve-

zés/kategória/helyszín 
Időpont Név-NKE Kar Helyezés 

    

 

2020. évi Országos versenyek (OB, Magyar kupa…) 

Verseny elnevezés/ 

kategória/helyszín 
Időpont Név -NKE Kar Helyezés 

    

 

2020. évi Szabadidős versenyek 

Verseny elnevezés 

/kategória/helyszín 
Időpont Név-NKE Kar Helyezés 

    

 

2020. évi Rendezvényeken való megjelenés 

Rendezvény elneve-

zés 
Helyszín Időpont Létszám 

NKE SE Nyílt Nap Budapest 2020.10.12. 18 fő 

 

2020. évi Nemzetközi versenyeken, rendezvényeken való megjelenés 

Verseny elneve-

zés/helyszín/kategória 
Időpont Név-NKE Kar Helyezés 
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2.15. Testépítő szakosztály 

 

Edzés helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar, 

Speciális oktatási épület és kollégium, konditerem 

Szakmai stáb - iskolai végzettség: 

- Szakosztályvezető: Obbágy Tamás - RTK hallgató 

- Szakosztályvezető helyettes: Miranda Felipe Gastón- személyi edző, 

testépítő edző, sportanimátor, Fittness-Wellness asszisztens/Fittness 

instruktor, Flossing terapeuta 

Taglétszám: 317 fő 

NKE hallgató: 313 fő 

NKE dolgozó: 4 fő 

Utánpótlás: 0 fő 

Külsős: 0 fő 

Eredmények: - 

Rövid összefoglaló:  

A szakosztály minden mozogni vágyó egyetemi polgár számára tökéle-

tes kikapcsolódási lehetőséget jelent, mindezt a szakosztály egy nagyon jól 

felszerelt kondiparkkal biztosítja, igen kedvező bérlet árak mellett.  

 

2020. évi edzések teljesítése a Covid helyzetre való tekintettel 

Megtartott edzések (hónapra lebontva): 

- 2020. egész évben 

 

2021. évi tervek: 

Teljes karbantartás befejezése, a teremben található eszközpark to-

vábbfejlesztése, bővítése. Amennyiben a Covid helyzet elmúlik, háziversenyek 

szervezése, rendezése. 
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Mivel a jelenleg is fent álló pandémiás helyzetben az Egyetemtől csak 

kérést kaptunk a felügyelettel kapcsolatosan, amit minden esetben biztosítot-

tunk, de az új campusra költözés óta semmilyen nemű és jellegű támogatást 

nem kaptunk, csakis az idegenen érkezett egyesületek. Az általunk vezetett 

testépítő szakosztály száz százalékosan önfenntartó gazdaságilag, és messze a 

legtöbb tagot számlálja, az SE berkein belül, mely tagok 95% az egyetemi 

hallgatókból áll! 

Az Egyetemünk három éve tulajdonképpen soha semmilyen jellegű tá-

mogatást nem nyújtott a testépítő szakosztály számára, és amikor az összes 

diák haza van küldve a kollégiumból már egy teljes éve, akkor sem akar adni, 

pedig a szakosztály betartva az összes korlátozást, egész évben működött és 

működik is, minden kérést teljesít az EHÖK és JOT által, ezzel kockáztatva az 

ott dolgozó életét!  

Az éves karbantartásokért az Egyetem még soha nem fizetett egy forin-

tot sem, kizárólag a szakosztály költségvetéséből gazdálkodjuk ki, pedig az 

összes testnevelés óra is ott van megtartva. 

Jelenleg a fent említett terveken túl nem tudok hosszabb távú célt meg-

nevezni, amennyiben nem kapunk támogatást az Egyetemünk részéről, kérdé-

sessé válik a szakosztály további működése! 

 

2020. évi BEFS és MEFOB versenyek 

Verseny elneve-

zés/kategória/helyszín 
Időpont Név-NKE Kar Helyezés 
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2020. évi Országos versenyek (OB, Magyar kupa…) 

Verseny elnevezés/ 

kategória/helyszín 
Időpont Név -NKE Kar Helyezés 

    

 

2020. évi Szabadidős versenyek 

Verseny elnevezés 

/kategória/helyszín 
Időpont Név-NKE Kar Helyezés 

    

 

2020. évi Rendezvényeken való megjelenés 

Rendezvény elneve-

zés 
Helyszín Időpont Létszám 

NKE SE Korona Lifestyle Budapest  2020.09.14. 6 fő 

NKE SE Nyílt nap Budapest 2020.10.12. 5 fő 

 

2020. évi Nemzetközi versenyeken, rendezvényeken való megjelenés 

Verseny elneve-

zés/helyszín/kategória 
Időpont Név-NKE Kar Helyezés 
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2.16. Tollaslabda szakosztály 

 

Edzés helyszín: Ludovika Aréna 

Szakmai stáb – iskolai végzettség:  

- Szakosztályvezető: Szent-Andrássy Márk – Egyetemi diploma BCE – 

sportmenedzsment 

- Szakágvezető: Kiss Péter Szabadidő Szakág- Egyetem 

- Edzők: Kereszti Zoltán – Tollaslabda sportedző 

 Pusztai Balázs – Tollaslabda sportedző  

Taglétszám: 78 fő  

NKE hallgató: 27 fő 

NKE dolgozó: 2 fő 

Utánpótlás: 8 fő 

Rendvédelmi dolgozó, ellátási körbe tartozó: 14 fő 

Külsős: 27 fő 

 

2020. évi edzések teljesítése a Covid helyzetre való tekintettel 

Megtartott edzések (hónapra lebontva): 

- 2020. egész évben 

 

Eredmények 

A 2020-21-es szezont így az OB II.-ben kezdhettük meg, ám az őszi 

fordulót követően máris csoportunk élére ugrottunk, ennél jobb kezdést pedig 

nem is kívánhattunk volna magunknak! A már 2021-ben megrendezett tavaszi 

fordulón ismét kiharcoltuk az OB I.-ben való indulási jogot! 

A Vetor ikrek uralták a korosztályos versenyeket és ranglistákat 

Ifjúsági csapatunk tagjai közül vitán felül a Vetor ikrek, Nikol és Tánya számí-

tottak a legértékesebb játékosoknak.   
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A lányok 2020-ban tovább haladtak azon az úton, amelyre a tavalyi év-

ben ráléptek, és csapatunk legeredményesebb játékosaivá váltak. Annak elle-

nére, hogy a 2020. év csonkára sikeredett, rengeteg érmet szállítottak ne-

künk. 

Nem is véletlen, hogy U17-ben a teljes tavalyi évben az ő neveikkel 

kezdődött a leány egyes ranglista. Év elején még Nikol volt a listavezető és 

Tánya a második, február közepétől viszont fordult a kocka, és Tánya foglalta 

el az 1. helyet. 

Az U17 leány páros ranglistát 37 héten keresztül vezették ők ketten, 

míg vegyes párosban Nikol rajt-cél győzelmet aratva az év elejétől a végéig az 

országos ranglista 1. helyén tanyázott. 

Mivel a lányok számára a 2020. év volt az utolsó, amit U17-ben tölthet-

tek, számos U19-es tornán is rajthoz álltak, amelyeken szintén eredményesen 

szerepeltek. Olyannyira, hogy Tánya 35 héten keresztül vezette az U19 leány 

egyes országos ranglistát, leány párosban pedig 41 héten keresztül voltak a 

ranglista éllovasai az ikrek. 

Nagy fájdalom számunkra, hogy október elején átigazoltak a DTC-DSC-

SI csapatához, a debreceniek ugyanis jobb anyagi feltételeket tudtak biztosí-

tani nekik. Az év utolsó időszakában tehát már nem nekünk szállították az 

eredményeket. 

Tíz fölött az országos bajnoki érmek száma! 

A sportág legnagyobb presztízzsel bíró megmérettetésein, az Országos 

Bajnokságokon is meghatározó tényezők tudtunk lenni. Versenyzőink összesen 

14 érmet hoztak el, felülmúlva ezzel a tavalyi 9 darabot. 

Ehhez a számhoz Vetor Nikol tette hozzá a legtöbbet, aki két U17-es or-

szágos bajnoki címmel gazdagodott. Ráadásul mindkét megnyert döntőjét 

testvére, Tánya ellen vívhatta, így kimondható, hogy a Vetor ikrek az U17-es 

korosztály meghatározó szereplői voltak. 
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Utolsó országos bajnokságát Szikra Csaba is éremmel tudta lezárni, Kis-

pál Kata pedig 2020-ban is leszállította a tőle már-már megszokott országos 

bajnoki érmet. 

A csapatbajnoki és országos bajnoki eredményeinknek köszönhetően az 

NKE SE az MTLSZ által közzétett hivatalos egyesületi rangsorban a 8. helye-

zést érte el 2020-ban. A budapesti egyesületek közül egyedül a saját tollas-

labda csarnokkal rendelkező Újpesti TSE tudta megelőzni csapatunkat. 

Ranglistavezető NKE-sek 

Az utánpótlás korosztályokban elért sikereinkről már sok szó esett, vi-

szont a felnőtt mezőnyben is volt három olyan játékosunk, akik országos szin-

ten is kiemelkedő teljesítménnyel rukkoltak elő. Vetor Tánya 35 héten keresz-

tül vezette a felnőtt női egyes ranglistát, Kispál Kata pedig 33 héten keresztül 

volt a női páros ranglista élén. Az utolsó szezonját bevállaló Szikra Csaba 

számára több szép sikert is hozott a 2020. év. Ezek közül az egyik legértéke-

sebb, hogy egy hónapig vezette a férfi vegyes páros ranglistát. 

Említésre méltó még Szent-Andrássy Márk és Varga Máté teljesítménye, 

akik 47 héten keresztül biztosították, hogy férfi egyesben is legyen NKE SE já-

tékos a ranglista első 10 helyezettje között. Férfi párosban év elején Szikra 

Csaba, míg az év második felében Varga Máté gondoskodott arról, hogy le-

gyen NKE-s játékos a legjobb 10-ben, Szűcs Hella pedig a női vegyes páros 

ranglista vonatkozásában tette meg ugyanezt. 

Magyar Bajnoki címek Pickleballban 

Köszönhetően annak, hogy 2020 márciusától augusztus közepéig egy 

hivatalos tollaslabda versenyre sem került sor a pandémia miatt, tagjaink egy 

része kipróbálta magát egy a 70-es évek óta létező, és az utóbbi években kü-

lönösen nagy fejlődésnek induló ütős sportágban, a Pickleballban. 

Takács Miklós Kinál Zoltánnal az oldalán férfi páros magyar bajnoki címet 

szerzett, míg Szent-Andrássy Márk férfi egyesben hódította el az aranyérmet.  
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Mindkettejük győzelme megérdemelt volt, Miklósék ugyanis mindössze 

egy vereséget szenvedtek a három országos bajnoki forduló alatt, míg Márk 

makulátlan mérleggel zárta a sorozatot. 

 

Rövid összefoglaló 

Helyt álltunk a legmagasabb osztályban, de végül búcsúzni kényszerül-

tünk A 2019-20-as szezonnak a főváros egyetlen első osztályú csapataként 

vághattunk neki. Az őszi forduló jól sikerült, a tavaszi játéknapra azonban 

meglehetősen foghíjasan tudtunk csak kiállni, így az Alsó Házba kényszerül-

tünk. A rájátszásra végül a vírushelyzet miatt csak ősszel került sor, ám saj-

nos a szeptemberi időpont nem hozott szerencsét csapatunknak: a derekas 

helytállás ellenére kiestünk a legmagasabb osztályból. 

A tollaslabda szakosztály a 2020. évben is igencsak aktív volt a ver-

senyrendezés terén: a Takács Károly Játékcsarnokban, majd a járvány kitöré-

sét követően a ceglédi Living Sport Tollaslabda Csarnokban öt tornát is lebo-

nyolítottunk. Valamennyi magas indulói létszám mellett zajlott. 

2021. évi tervek 

A 2020-as és az azt megelőző évek eredményeinek prezentálásához vál-

tozásokra lenne szükség. Sok eredményes versenyzőt veszítettünk el 2020-

ban, akik ilyen-olyan okok miatt a jövőben kevesebb energiát tudnak már csak 

a sportolásra és a versenyzésre fordítani, a Vetor ikrek eligazolásának pedig 

konkrétan anyagi okai voltak. Az ő pótlásuk meglehetősen nehéz feladatnak 

ígérkezik. 

A minőségi munka fenntartása érdekében nagyon fontos lenne a stabil 

háttér, a folyamatos terembérlési lehetőség. Sajnos az elmúlt években (nem 

csak a COVID időszakban!) Igencsak változó körülmények közepette kellett 

dolgoznunk. Sajnos nem könnyű úgy egyben tartani egy csapatot, hogy két 

hónapig van termünk, utána két hónapig nincs. Kiszámíthatóbb feltételekre 

volna szükségünk. Ehhez érzésem szerint sokszor elegendő lenne egy hatéko-
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nyabb érdekképviselet is: 2020 nyarán például másfél hónapig egyáltalán nem 

léphettünk be a Takács Játékcsarnokba, mert állítólag katonai ruhákat tároltak 

benne. Érzésem szerint erre nem feltétlenül kellett volna, hogy sor kerüljön, 

ha kicsivel, jobb érdekképviselettel rendelkezünk. 

Sajnos az NKE SE részéről a kedvező terembérleti díjakon kívül 2020-

ban sem kaptunk semmilyen támogatást. Mivel ehhez hozzájött a Takács Ká-

roly Játékcsarnok elvesztése is, extra kiadásokra nem igazán futotta a költ-

ségvetésünkből, ezért történhetett meg, hogy legígéretesebb játékosaiknak 

nem tudtuk megadni azt, amit ősi riválisunk igen. 

A COVID helyzet normalizálódását követően bízom benne, hogy vissza 

tudunk térni a Takács Játékcsarnokba és megkezdődhet a csapat újbóli felépí-

tése. Annál is inkább szükség lenne erre, mert a jelenlegi játékos állománnyal 

nem fogjuk tudni felvenni a versenyt Magyarország élcsapataival, márpedig az 

OB I-ben történő indulás lehetőségét kiharcoltuk, így ismét a legmagasabb 

osztályban öregbíthetnénk az egyesület és az egyetem hírnevét. 

Szeretnénk kezdő gyerek csapatot is indítani, ez azonban nem sikerül-

het stabil háttér (elsősorban kiszámítható terembérleti feltételek) és anyagi 

támogatás (néhány százezer forint is rengeteget számítana) nélkül. 

Jó volna továbbá, ha az „egyetemi polgárok” kötelező jelleggel előírt 

50%-os arányát úgy lehetne a jövőben kikalkulálni, hogy abba az utánpótlás 

korú játékosok ne számítsanak bele. A fiatalokra mindenképpen szükség van 

ahhoz, hogy hosszútávon is működőképes legyen a csapat, de mivel ők még 

korukból kifolyólag sem egyetemi hallgatók, sem rendvédelmi dolgozók nem 

tudnak lenni, kétszer is meg kell gondolni leigazolásukat, ha rontják az előírt 

50%-os arányt. 
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2020. évi BEFS és MEFOB versenyek 

Verseny elneve-

zés/kategória/helyszín 
Időpont Név-NKE Kar Helyezés 

A Covid időszak miatt elma-

radt. 
   

 

2020. évi országos versenyek (OB, Magyar kupa…) 

Verseny elneve-

zés/ kategó-

ria/helyszín 

Időpont Név -NKE Kar Helyezés 

Pesti Sport Pelikán 

Kupa / U17 / Sere-

gélyes 

2020.01.04. 
 

Vetor Nikol 

I. U17 vegyes páros, II. 

U17 leány egyes, II. U17 

leány páros 

  

 

 

Vetor Tánya 

III. U17 vegyes páros, I. 

U17 leány egyes, II. U17 

leány páros 

Budapest Bajnokság 

/ felnőtt I., II. osz-

tály / Budapest 

2020.01.18. Vetor Tánya 
I. Női egyes, III. Női pá-

ros 

  Vetor Nikol 
III. Női egyes, III. Női 

páros, II. Vegyes páros 

  
Kispál Klaudia Ka-

ta 
II. Női páros 

  Szikra Csaba II. Vegyes páros 

  Pusztai Balázs 
I. Férfi egyes (II. osz-

tály) 

Magyar Bajnokság / 2020.02.01- Kispál Klaudia Ka- III. Női páros 
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2020. évi országos versenyek (OB, Magyar kupa…) 

Verseny elneve-

zés/ kategó-

ria/helyszín 

Időpont Név -NKE Kar Helyezés 

felnőtt / Pécs 02. ta 

  Szikra Csaba III. Vegyes páros 

Pesti Sport Kupa / 

U17 / Budapest 
2020.02.22. Vetor Tánya 

I. U17 Leány egyes, III. 

Vegyes páros, I. U17 Le-

ány páros 

  Vetor Nikol 

III. U17 Leány egyes, I. 

U17 Vegyes páros, I. 

U17 Leány páros 

Kikelet Kupa / fel-

nőtt I., II. osztály / 

Budapest 

2020.02.29. Varga Máté III. Férfi egyes 

  Vetor Tánya 
II. Női egyes, III. Női pá-

ros, II. Vegyes páros 

  Vetor Nikol 
III. Női páros, III. Ve-

gyes páros 

  Szikra Csaba I. Vegyes páros 

  Pusztai Balázs III. Vegyes páros 

  Csató Zsolt 
III. Férfi páros (II. osz-

tály) 

Magyar Bajnokság / 

U19 / Budapest 

2020.08.28-

30. 
Vetor Tánya 

III. U19 Leány egyes, 

III. U19 Vegyes páros, 

III. U19 Leány páros 

  Vetor Nikol 
III. U19 Leány egyes, II. 

U19 Vegyes páros, III. 
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2020. évi országos versenyek (OB, Magyar kupa…) 

Verseny elneve-

zés/ kategó-

ria/helyszín 

Időpont Név -NKE Kar Helyezés 

U19 Leány páros 

Magyar Bajnokság / 

U17 / Pécs 

2020.09.05-

06. 
Vetor Nikol 

I. U17 Leány egyes, I. 

U17 Vegyes páros, II. 

U17 Leány páros 

  Vetor Tánya 

II. U17 Leány egyes, II. 

U17 Vegyes páros, II. 

U17 Leány páros 

Péter András Emlék-

verseny / felnőtt I., 

II. osztály / Cegléd 

2020.09.12. Vetor Nikol 
III. Női egyes, III. Ve-

gyes páros 

  Varga Máté III. Férfi páros 

  Szűcs Hella III. Női páros 

  
Vásárhelyi-Nagy 

Anna 

III. Női egyes (II. osz-

tály) 

Körös Kupa / U15 / 

Cegléd 
2020.09.26. Vietórisz Norbert II. U15 fiú páros 

Multi Alarm Kupa / 

felnőtt / Pécs 

2020.10.03-

04. 
Vetor Nikol 

III. Női egyes, II. Vegyes 

páros 

Pesti Sport Kupa / 

U19 / Cegléd 
2020.10.10. Vetor Tánya 

II. U19 Leány egyes, III. 

U19 Vegyes páros, I. 

U19 Leány páros 

  Vetor Nikol 
III. U19 Leány egyes, I. 

U19 Leány páros 

Fit Kupa / felnőtt II. 2020.11.07. Szűcs Hella II. Női egyes, I. Vegyes 
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2020. évi országos versenyek (OB, Magyar kupa…) 

Verseny elneve-

zés/ kategó-

ria/helyszín 

Időpont Név -NKE Kar Helyezés 

osztály / Cegléd páros 

VSD Magyarság Ku-

pa / felnőtt I., II. 

osztály / Dunakeszi 

2020.11.21. Szikra Csaba II. Férfi páros 

  
Szent-Andrássy 

Márk 

III. Férfi egyes (II. osz-

tály) 

  Varga Máté 
III. Férfi páros (II. osz-

tály) 

  Balázs Gergő 
III. Férfi áros (II. osz-

tály) 

  Szűcs Hella 
III. Vegyes páros (II. 

osztály) 

Living Sport Kupa / 

U15 / Cegléd 
2020.11.28. Vietórisz Norbert 

III. U15 Fiú egyes, III. 

U15 fiú páros 

HelpR Kupa / felnőtt 

I., II. osztály / Ceg-

léd 

2020.12.05. Varga Máté 

III. Férfi egyes (II. osz-

tály), III. Férfi páros (II. 

osztály) 

  Balázs Gergő 
III. Férfi páros (II. osz-

tály) 

Bejgliűző Kupa / fel-

nőtt II., III. osztály / 

Cegléd 

2020.12.27. Varga Máté 

I. Férfi páros (II. osz-

tály), I. Férfi egyes (II. 

osztály) 

  Balázs Gergő I. Férfi páros (II. osztály) 

Bejgliűző Kupa / U15 2020.12.27. Vietórisz Norbert III. U15 Fiú páros, III. 
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2020. évi országos versenyek (OB, Magyar kupa…) 

Verseny elneve-

zés/ kategó-

ria/helyszín 

Időpont Név -NKE Kar Helyezés 

/ Cegléd U15 Fiú egyes 

 

2020. évi szabadidős versenyek 

Verseny elnevezés 

/kategória/helyszín 
Időpont Név-NKE Kar Helyezés 

    

 

2020. évi Rendezvényeken való megjelenés 

Rendezvény elneve-

zés 
Helyszín Időpont Létszám 

    

 

2020. évi Nemzetközi versenyeken, rendezvényeken való megjelenés 

Verseny elneve-

zés/helyszín/kategória 
Időpont Név-NKE Kar Helyezés 

Rendezvény elnevezés Helyszín Időpont Létszám 

Pesti Sport Kupa U13, U17 
Takács Károly 

Játékcsarnok 

2020. február 

22. 
78 fő 

Kikelet Kupa 
Takács Károly 

Játékcsarnok 

2020. február 

29. 
66 fő 

Péter András Emlékverseny 

Livingsport 

Csarnok (Ceg-

léd) 

2020. szeptem-

ber 12. 
59 fő 
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2020. évi Nemzetközi versenyeken, rendezvényeken való megjelenés 

Verseny elneve-

zés/helyszín/kategória 
Időpont Név-NKE Kar Helyezés 

Pesti Sport Kupa U11, U15, U19 

Livingsport 

Csarnok (Ceg-

léd) 

2020. október 

10. 
107 fő 

Pesti Sport Kupa U13, U17 

Livingsport 

Csarnok (Ceg-

léd) 

2020. november 

08. 
86 fő 
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2.17. Tollaslabda Szabadidő szakág 

 

Edzés helyszín: Ludovika Aréna, Hódos Tamás Tollaslabda Csarnok 

 Szabadtér 

Szakmai stáb - iskolai végzettség: 

- Szakágvezető: dr. Kiss Péter- Egyetem 

- Edzők: Elek Gábor – Tollaslabda sportedző 

 Sári László – Tollaslabdabíró 

 Varga Ildikó  

 Cserni János – Örökös Magyar Bajnok 

Taglétszám: 37 fő 

NKE hallgató: 20 fő 

NKE dolgozó: 8 fő 

Utánpótlás: 1 fő 

Külsős: 8 fő 

 

2020. évi edzések teljesítése a Covid helyzetre való tekintettel 

Megtartott edzések (hónapra lebontva): 

-2020. egész évben 

 

Eredmények:  

Az idei évi versenyzési lehetőségek nem voltak túl kedvezőek. Ennek el-

lenére azt tervezzük, hogy jövőre nagyobb létszámmal, több versenyen is 

részt veszünk, illetve hogy most már végre önálló csapatokkal is elindulunk a 

csapatversenyeken. 

Rövid összefoglaló: 

A COVID járvány miatt a 2020. évre tervezett programjaink teljesen 

felborultak. Az év elején megkezdtük a szabadidős edzéseket a Mányoki úti 
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tornateremben. Szokás szerint a foglalkozásokon 10-20 fő vett részt. Január-

ban, már elkezdődött a beszélgetés a járványról. A létszám folyamatosan 

csökkent, míg március közepén bezárt a terem és teljesen megszűntek a fog-

lalkozások. 

Jórészt elektronikus úton tartottuk a kapcsolatot és otthon a többség 

megpróbált valamennyit edzeni. Ehhez tudtunk adni szabadtéri felszerelést és 

szakmai tanácsokat. A március második fele és az április és május hónapok 

így teltek el. 

Júniustól lehetőséget kaptunk, hogy a Ludovika Arénában folytassuk az 

edzéseket. Feltétel az volt, hogy teljesítsük a Ludovika és az NKE szigorú 

COVID előírásait. Természetesen elfogadtunk és betartottunk minden erre vo-

natkozó feltételt. Felragasztottunk 6 szabványos tollaslabda pályát, beszerez-

tük a szükséges hálókat, állványokat (a régi eszközeink a Mányoki úton ma-

radtak) és megkezdtük az edzéseinket az új helyszínen. A létszámkorlát miatt 

az edzéseken általában 8-12 fő vett részt. 

A szabadidős edzések a szokásos módon zajlottak. 

A résztvevők szabadon dönthettek, kötetlenül tollaslabdáznak, oktatóval 

gyakorolnak, eddzenek, vagy mérkőzéseket játszanak. A gyakorlatokat, de a 

kötetlen tollaslabdázást is minden esetben oktató irányítja. Szakmai segítség-

ként edzésenként 2-3 edző illetve oktató áll rendelkezésre. 

Nagy örömünk, hogy baráti alapon gyakran lelátogat az edzéseinkre 

Cserni János Örökös Magyar Bajnok, a valaha volt legeredményesebb magyar 

tollaslabdázó, aki kiemelkedő játékos pályafutása után hosszabb ideig vezető 

edzőkén dolgozott a Magyar Tollaslabda Válogatottnál, és vendégedzőként já-

tékos és edzői tapasztalataival, tanácsaival segíti a résztvevőket. 

A szabadidős szakág elnevezés is mutatja, hogy a foglalkozásaink alap-

vetően rekreációs jellegűek. 

Nem a sportteljesítmény, vagy a versenyeken való részvétel és ott a 

minél eredményesebb szereplés a cél, hanem az, hogy a rendszeres mozgás 
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az életünk részévé váljon és ez által, mind testileg, mind lelkileg egészsége-

sebbek legyünk, ezáltal jobb minőségű életet élhessünk, mint azt a rendszeres 

mozgás nélkül tennénk.  

Azaz mi nem a hagyományos értelemben vett sportolók vagyunk, ha-

nem olyan tanulók illetve dolgozók, akik sportos életmódot folytatnak. Ez az 

életmód azonban időben nem korlátozott, mint egy versenyzői pályafutás, ha-

nem életünk végéig folytatható. 

Erre a szakágunkban a legjobb példa Williams Carl rendőr alezredes, aki 

gyerekkora óta tollaslabdázik, és noha már elmúlt ötven éves, nincs olyan hét, 

hogy legalább egy két alkalommal ne tollaslabdázzon néhány órát.  

A szakkör léte egyrészt lehetővé teszi ennek a sportos életmódnak a 

megvalósítását, másrészt igyekszünk népszerűsíteni az egyetemi polgárok kö-

rében az életmódba beépülő tollaslabdázást (sportolást). 

Ez természetesen nem zárja ki, hogy tagjaink közül néhányan ne ve-

gyenek részt hagyományos versenyrendszerekben, illetve, hogy a későbbiek-

ben ne lépjenek át hagyományos versenyzői státuszba. 

A járvány miatt a versenyeken, rendezvényeken való részvételünk nem 

a terveinknek megfelelően történt. Egyrészt a versenyszezon megszakadt, 

majd jelentős módosulásokkal, korlátokkal indult újra. Mi igyekeztünk alkal-

mazkodni a változásokhoz, és így sikerült több versenyen, rendezvényen is 

részt vennünk. Mivel a nagyobb rendezvények többségét lemondták, ezért ki-

sebb bemutatókat tartottunk, a sportág népszerűsítése és tagjaink tollaslbdá-

zási lehetőségeinek bővítése céljából. 

 

2021. évi tervek: 

A 2021. évben bővíteni szeretnénk a taglétszámunkat, szeretnénk nö-

velni az edzés időpontok számát és bővíteni szeretnénk a versenyen indulók 

körét. 
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Több tagunk indult már versenyeken, de az ez évi versenyzési lehetősé-

gek nem voltak túl kedvezőek. 

Ennek ellenére azt tervezzük, hogy jövőre nagyobb létszámmal, több 

versenyen is részt veszünk, illetve, hogy most már végre önálló csapatokkal is 

elindulunk a csapatversenyeken. 

Továbbá az idei tapasztalakon felbuzdulva több önálló rendezvényt is 

szeretnénk tartani, javarészt flashmob jelleggel, így megspórolva a területfog-

lalással járó adminisztrációt és költségeket. 

 

2020. évi BEFS és MEFOB versenyek 

Verseny elneve-

zés/kategória/helyszín 
Időpont Név-NKE Kar Helyezés 

    

 

2020. évi országos versenyek (OB, Magyar kupa…..) 

Verseny elnevezés/ 

kategória/helyszín 
Időpont Név -NKE Kar Helyezés 

    

 

2020. évi szabadidős versenyek 

Verseny elnevezés 

/kategória/helyszín 
Időpont Név-NKE Kar Helyezés 

BTLSZ Felkészülési Verseny /VP-CD/ 2020.12.31. 
Rácz Krisztián-

Csiszár Szilvia 
1. 

BTLSZ Felkészülési Verseny/VP-CD/ 2020.12.31. 
Rácz Róbert-

Kiss Anikó 
2. 

BTLSZ Felkészülési Verseny/FP-CD/ 2020.12.31 
Rácz Krisztián-

Rácz-Róbert 
1. 
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2020. évi szabadidős versenyek 

Verseny elnevezés 

/kategória/helyszín 
Időpont Név-NKE Kar Helyezés 

BTLSZ Felkészülési Verseny /FP-CD/ 2020.12.31. Dr. Kiss Péter- 2. 

BTLSZ Felkészülési Verseny/NP-AB/ 2020.12. 31. Varga Ildikó- 1. 

BTLSZ Felkészülési Verseny /NP-CD/ 2020.12.31. 
Csiszár Szilvia-

Dr. Kiss Anikó 
2. 

BTLSZ Felkészülési Verseny /VP-CD/ 2020.12.31. 

Horváth Lász-

ló-Dr. Kiss Ani-

kó 

2. 

BTLSZ Felkészülési Verseny /VP-CD/ 2020.12.31. 
Rácz Krisztián-

Csiszár Szilvia 
3. 

BTLSZ Felkészülési Verseny/NE-CD/ 2020.12.31. Bujdosó Diána 2. 

BTLSZ Felkészülési Verseny /FE-CD/ 2020.12.31. Rácz Krisztián 3. 

BTLSZ Felkészülési Verseny /FP-AB/ 2020.12. 27. Dr. Kiss Péter- 1. 

BTLSZ Felkészülési Verseny /VP-AB/ 2020.12.27. Dr. Kiss Péter 1. 

BTLSZ Felkészülési Verseny /VP-CD/ 2020.12.27. 
Rácz Krisztián-

Varga Ildikó 
1. 

BTLSZ Felkészülési Verseny /VP-CD/ 2020.12.27. 

Horváth Lász-

ló-Dr. Kiss Ani-

kó 

2. 

BTLSZ Felkészülési Verseny /VP-CD/ 2020.12.27. Csiszár Szilvia- 3. 

BTLSZ Felkészülési Verseny/FE-AB/ 2020.12.26. Dr. Kiss Péter 2. 

BTLSZ Felkészülési Verseny/FE-AB/ 2020.12.26. Sári László 3. 

BTLSZ Felkészülési Verseny /NE-AB/ 2020.12.26. Varga Ildikó 1. 

BTLSZ Felkészülési Verseny/FE-CD/ 2020.12.26. Rácz Krisztián 2. 
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2020. évi szabadidős versenyek 

Verseny elnevezés 

/kategória/helyszín 
Időpont Név-NKE Kar Helyezés 

BTLSZ Felkészülési Verseny 

/NE-CD/ 
2020.12.26. Csiszár Szilvia 2. 

BTLSZ Felkészülési Ver-

seny/NP-CD/ 
2020.12.06. Dr. Kiss Anikó- 2. 

BTLSZ Felkészülési Ver-

seny/NE-AB/ 
2020.12.06. Varga Ildikó 2. 

BTLSZ Felkészülési Verseny 

/FP-AB/ 
2020.12.06. Horváth László 3. 

BTLSZ Felkészülési Ver-

seny/NP-CD/ 
2020.12.06. 

Bujdosó Diána-

Csiszár Szilvia 
1. 

BTLSZ Felkészülési Verseny 

/NP-CD/ 
2020.12.06. Varga Ildikó- 2. 

BTLSZ Felkészülési Verseny 

/FE-CD/ 
2020.12.06. Csiszár Szilvia 1. 

BTLSZ Felkészülési Verseny 

/NE-CD/ 
2020.12.05. Bujdosó Diána 2. 

BTLSZ Felkészülési Ver-

seny/FE-CD/ 
2020.12. 05 

Rácz Krisztián 3. 

BTLSZ Felkészülési Verseny 

/FE-CD/ 
   

BTLSZ Felkészülési Verseny 

/FP-AB/ 
   

BTLSZ Felkészülési Verseny 

/VP-AB/ 
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2020. évi szabadidős versenyek 

Verseny elnevezés 

/kategória/helyszín 
Időpont Név-NKE Kar Helyezés 

BTLSZ Felkészülési Verseny 

/VP-CD/ 
   

BTLSZ Felkészülési Verseny 

/VP-CD/ 
   

BTLSZ Felkészülési Verseny 

/VP-CD/ 
   

BTLSZ Felkészülési Ver-

seny/FE-AB/ 
   

BTLSZ Felkészülési Ver-

seny/FE-AB/ 
   

BTLSZ Felkészülési Verseny 

/NE-AB/ 
   

BTLSZ Felkészülési Ver-

seny/FE-CD/ 
   

 

2020. évi Rendezvényeken való megjelenés 

Rendezvény elneve-

zés 
Helyszín Időpont Létszám 

Tér tollas (Toborzó, 

kedvcsináló)  

Kossuth tér 

Alsó rakpart 
2021. 08. 09. 5 

Tér tollas (Toborzó, 

kedvcsináló) 

Orczy kert 
2021. 07. 26. 8 

Tér tollas (Toborzó, 

kedvcsináló) 

Népstadion 

kert 
2021.07.09. 5 
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2020. évi Rendezvényeken való megjelenés 

Rendezvény elneve-

zés 
Helyszín Időpont Létszám 

Tér tollas (Toborzó, 

kedvcsináló) 
Városliget 2021.06.21. 6 

Restart MAC Stadion 2021. 08-02.-03. 20 

 

2020. évi Nemzetközi versenyeken, rendezvényeken való megjelenés 

Verseny elneve-

zés/helyszín/kategória 
Időpont Név-NKE Kar Helyezés 

Covid időszak miatt nem tud-

tak elindulni. 
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2.18. Tonfa szakosztály 

 

Edzés helyszín: NKE RTK Speciális oktatási épület – harcművészeti terem / 

akadálypálya 

Szakmai stáb - iskolai végzettség:  

- Szakosztályvezető: Veres Csaba – egyetem NKE RTK, Testépítés Fit-

neszedző – SOTE TE, Lő kiképző- és Intézkedéstaktikai Szakoktató, 

Kyokushin Karate 3. dan, Police Medic rendészeti sérültellátó Instruktor, 

BLS Instruktor, Tonfa instruktor, ASP taktikai bot instruktor, ipari alpin 

technikai tanfolyam, bevetési szaktanfolyam, speciális taktikai és lövé-

szeti képzések 

- Szakágvezető:- 

- Edzők: Baksai Károly (szakosztályvezető helyettes) - Tonfa Instuktor, 

UEFA „D” liszensz 

Taglétszám: 20 fő 

NKE hallgató: 14 fő 

NKE dolgozó: 0 fő 

Utánpótlás: 0 fő 

Külsős: 6 fő 

Eredmények: NKE SE 2.Somorjai Gábor Emlékverseny Növendék kategória 

2., 3. helyezés, 5Fegyver Kupa lövészverseny 3. hely 

 

Rövid összefoglaló:  

A vírushelyzetre való tekintettel elenyésző számú bemutatót tartott a 

szakosztályunk. Az év elején leforgattunk a Székely Budo-Sport felkérése né-

hány tonfás oktatóvideót, melyek felkerültek a Youtube- ra. Megrendeztük a 

XXXII. Harcművészeti Edzőtábort, képzéseket, oktatásokat és előadásokat 

szerveztünk az RTK tisztjelöltjei és a hivatásos állomány részére. Jótékonysági 

eseményeken, véradásokon vettünk részt. Szeptemberben megrendeztük az 
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NKE SE 2. Somorjai Gábor emlékversenyt. Több alkalommal jelentek meg cik-

kek az eseményeinkről, illetve a szakosztály tagjainak tevékenységéről. 

 

2020. évi edzések teljesítése a Covid helyzetre való tekintettel 

Megtartott edzések (hónapra lebontva): 

- 2020. január, február, március, május, június, augusztus, szeptember, 

október, november 

 

2021. évi tervek 

- az edzések folytatása amint a vírushelyzet lehetővé teszi. 

- bemutató felkérések teljesítése 

- NKE SE 3. Somorjai Gábor Emlékverseny, valamint a XXIII. Tonfa- és 

Harcművészeti Edzőtábor megrendezése 

- képzések, szemináriumok, előadások szervezése (pl. tonfa, karate, el-

sősegély, lövészet) 

- különféle hazai versenyeken való részvétel (lövész, futó, SPARTAN) 

- Swat Round-Up International (bevetési egységek nemzetközi versenye) 

Florida Orlando – 2021. november 07-12. 

Az akadálypálya Diószeghy Sámuel utca felőli oldalán por-, hang-, belátás-

védelmet szolgáló sövény telepítése, egy fémből készült ereszkedő torony épí-

tésének szorgalmazása, az intézkedéstaktikai terembe egy a mechanikai nyi-

tások gyakorlására alkalmas, kossal, feszítővel nyitható ajtó beszerzése. 

 

2020. évi BEFS és MEFOB versenyek 

Verseny elneve-

zés/kategória/helyszín 
Időpont Név-NKE Kar Helyezés 
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2020. évi Országos versenyek (OB, Magyar kupa…) 

Verseny elnevezés/ 

kategória/helyszín 
Időpont Név -NKE Kar Helyezés 

    

 

2020. évi Szabadidős versenyek 

Verseny elnevezés 

/kategória/helyszín 
Időpont Név-NKE Kar Helyezés 

NKE SE 2. Somorjai Gábor 

Emlékverseny - Budapest 
2020.09.25. 

Tonfa Blue - RTK  

Tonfa Pink - RTK 
2. 3. 

5 Fegyver Kupa - Neszmély 2020.09.27. 
Csizmazia Benedek - 

RTK 
3.  

 

2020. évi Rendezvényeken való megjelenés 

Rendezvény elneve-

zés 
Helyszín Időpont Létszám 

NKE Nyílt Nap Budapest 2020.09.14.  6 fő 

XXII. Jótékonysági Ton-

fa- és Harcművészeti 

Edzőtábor 

Budapest 2020.02.21-23. 50 fő 

NKE SE Kézifegyver Ku-

pa 
Budapest 2020.02.28-29. 4 fő 

Bocskai István Reformá-

tus Középiskola - Okta-

tás és Interaktív bemu-

tató 

Halásztelek 2020.06.16. 6 fő 



103. oldal 
 

 

 
1089 Budapest, Orczy út 1. | Tel: (1) 432-9000/20841 

Email: nkese@uni-nke.hu 
 

2020. évi Rendezvényeken való megjelenés 

Rendezvény elneve-

zés 
Helyszín Időpont Létszám 

Tonfa évzáró Kunpeszér 2020.06.20. 16 fő 

Táncsics Mihály Ált. Is-

kola és Gimnázium gye-

rektábor - elsősegély 

oktatás 

Balatonszárszó 2020.07.17. 2 fő 

Alapképzés Bemutató  Budapest 2020.08.30. 8 fő 

NKE SE 2. Somorjai Gá-

bor Emlékverseny 
Budapest 2020.09.25. 120 fő 

Tonfa Bemutatkozó Tea-

délután 
Budapest 2020.10.29. 18 fő 

Hinomoto- IBK Nemzet-

közi Nyílt Kyokushin Ka-

rate Kupa 

Vác 2020.10.31. 5 fő 

Előadás – Barna Tamás 

State Trooper Florida 

Highway Patrol 

Budapest 2020.10.05. 60 fő 
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2.19. Úszó szakosztály 

 

Edzés helyszín: Ludovika Aréna uszoda 

Szakmai stáb - iskolai végzettség:  

- Szakosztályvezető: Várhegyi Katalin – testnevelő tanár, sportszerve-

ző, rekreációs sportoktató, aerobikedző, nordic walking instruktor, kine-

ziológiai tape terapeuta, táplálkozási tanácsadó és wellness tréner 

- Szakágvezető: Vajas Boglárka – úszó sportedző 

- Edzők: Gaál Molnár Judit – úszó sportedző  

 Fehér Ágnes Panka - úszó sportedző  

 Tóth Péter - úszó sportedző  

 Besenyei György – testnevelő tanár, úszó sportedző  

 Fekete Dóra - úszó sportedző 

 Detre Zoltán alezredes – testnevelő tanár 

Taglétszám: 82 fő 

NKE hallgató: 11 f 

NKE dolgozó: 16 fő 

Utánpótlás: 31 fő 

Külsős: 24 fő 

Eredmények: - 

Rövid összefoglaló:  

Az úszó szakosztály gyors léptékben növelte a létszámát a tavaly nov-

emberi kezdés óta, sajnos az úszófelület ahol az edzéseket tartjuk kevésnek 

bizonyult, helyet nem tudtak biztosítani a létesítményben, így nagy logisztikát 

igényelt az edzések, korcsoportok, tudás szerinti elosztása, megszervezése. Az 

NKE hallgatóknak ingyenes edzéseket hirdettünk meg több alkalommal, amire 

rendszeresen eljöttek. A versenyeztetést anyagi okokból nem tudtuk elkezde-

ni, mert a központot segítettük, a kialakult akadályok miatt. 
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A Józsefvárosi óvodás úszásoktatást már nem pályázat útján, hanem 

felkérésre tovább folytathattuk, mert magas szintű elégedettség volt a Pol-

gármesteri Hivatal, a Napraforgó Egyesített Óvoda, az óvodavezetők, szülök 

tekintetében, ahol havonta több mint 1000 gyermek úszás oktatását folytat-

tuk. Sajnos a járványhelyzet miatt csak két hónapig tudtuk az oktatást és a 

szállítást bonyolítani, utána nem tudtuk egész évben újrakezdeni a munkát. 

Igényként merült fel az NKE hallgatók részéről, akik nem tudnak úszni vagy a 

tantervben előírtak alapján teljesíteniük kell az úszás idő szinteket, hogy fog-

lalkozzunk velük, amit szívesen megtettünk és a HHK, RTK hallgatók egyre 

többen jöttek, hogy felkészüljenek a tanrendben elvárt eredmények miatt. A 

felkészítéshez külön edzőt kellett foglalkoztatni. 

A járványhelyzet miatt az úszásnál a kontaktnélküli oktatást lehetetlen 

megoldani, ezért a szakosztálynak plexi arcpajzsokat kellett nagy számban vá-

sárolni, hogy az edzőket megvédjük a járványhelyzetben. Az időszakos bezá-

rások miatt a szakosztály sok bevételtől elesett, a tagdíjakat nem merték befi-

zetni, mert minden bizonytalan volt mindenki számára, a kilenc edzőből már 

csak heten folytatják nálunk, mert biztos anyagi helyzet miatt stabilabb mun-

kahelyet találtak. A szakosztály foglalkozik hiperaktív, autista és SNI gyerme-

kekkel, ami nagyon nagy erőfeszítést és odafigyelést igényel az edzőktől. A 

nyári táboroztatás a járványhelyzet miatt nem tudtuk megszervezni. 

 

2021. évi tervek: 

Az edzés napok, idősávok növelés tanmedence és úszósáv tekintetében, 

az aquafitness tanfolyam jellegű elindítása. Az edzéseken elkülönített edzések 

létrehozása, a hallgatók részére, akik nem tudnak úszni, és akik versenysze-

rűen olyan időket úsznak, akikkel a versenyekre felkészülést elkezdhetjük. Az 

úszószakosztály saját költségvetését felhasználni eszközök vásárlására, to-

vábbképzésekre, a versenyeztetést elkezdeni az utánpótlás, egyetemi hallga-

tók BEFS és MEFOB versenyrendszerben ahol már a felkészítéseket elkezdtük, 
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az edzők bérének növelését és stabilitásának törekvésére, hogy egy járvány-

helyzet miatt ne legyenek anyagi problémájuk. A szabadidő versenyeken való 

részvétel utánpótlás és felnőtt kategóriában. Az edzőknek biztosítani az edzé-

sekhez, versenyekre való szükséges felszerelést, szakmai hátteret. A triatlon 

szakosztály közötti átjárhatóságot, amit ebben az évben sikerült létrehozni, 

mert a triatlon nem tudott elindulni a folyamatos bezárások miatt, ezért a tri-

atlonosok úszás technikajavító edzései nálunk zajlottak. Az FTC-vel fúzióra 

lépni, ahol vállaljuk a még nem biztos úszástudással rendelkező vízilabdázók 

úszás oktatásának fejlesztését. Stabil szponzor keresése, aki egy járványhely-

zetben sem hagyja magára a sportolókat, edzőket. A felnőtt versenyeztetésre 

külön forrás megkeresése, mert az utánpótlásból befolyt összeg nem elegendő 

a felnőttek felkészítésére, edzésekre, versenyekre és edzőtáborokra. 

 

2020. évi edzések teljesítése a Covid helyzetre való tekintettel 

Megtartott edzések (hónapra lebontva): 

-2020. január- február- március- augusztus-szeptember- október- november 

 

2020. évi BEFS és MEFOB versenyek 

Verseny elneve-

zés/kategória/helyszín 
Időpont Név-NKE Kar Helyezés 

Covid időszak miatt nem tud-

tak elindulni. 
   

 

2020. évi Országos versenyek (OB, Magyar kupa…) 

Verseny elnevezés/ kate-

gória/helyszín 
Időpont Név -NKE Kar Helyezés 

A szakosztály pénzének 

lefagyasztása miatt, nem 
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2020. évi Országos versenyek (OB, Magyar kupa…) 

Verseny elnevezés/ kate-

gória/helyszín 
Időpont Név -NKE Kar Helyezés 

tudtunk elindulni. 

 

2020. évi Szabadidős versenyek 

Verseny elnevezés 

/kategória/helyszín 
Időpont Név-NKE Kar Helyezés 

Covid időszak miatt nem 

tudtak elindulni. 
   

 

2020. évi Rendezvényeken való megjelenés 

Rendezvény elneve-

zés 
Helyszín Időpont Létszám 

NKE SE Korona Lifestyle Budapest 2020.09.14. 6 fő 

NKE SE Nyílt nap Budapest 2020.10.12. 4 fő 
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2.20. Vívó szakosztály 

Klubunk a rendszerváltást követően a tiszti vívóhagyományok újjáélesz-

tése érdekében, 1992. decemberében került bejegyzésre a Magyar Vívó Szö-

vetség tagszervezeteként. Tevékenységét 1993 februárjában kezdte meg pár-

bajtőr szakágban a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolán kialakított vívóte-

remben, amely nevét Szüts János alezredes, vívó mesteredzőről kapta 1994. 

május 20-án. A Klub alapítója és első vezetője Horváth Sz. Tibor vívómester 

volt, aki edzőként és tiszteletbeli vezetőként, több mint 50 év edzői tapaszta-

lattal a háta mögött, a mai napig aktívan tevékenykedik a sportág népszerűsí-

tése, a tagok szakmai felkészítése érdekében. 2008. szeptember 1-jén a vívó-

terem helyszínt, 2013. március 1-jén a Klub egyesületet váltott, így ma a 

Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus ad otthont a Honvéd Zrínyi 

Sportegyesület, 2013. október 1. óta pedig a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem Sportegyesület szakosztályaként működő Klub edzéseinek és ren-

dezvényeinek. 

A Szakosztály küldetése a honvéd tisztjelöltek vívással történő megis-

mertetése, a magyar és tiszti vívóhagyományok ápolása, valamint a hazai és 

nemzetközi versenytevékenység támogatása mellett, az amatőr vívás minél 

szélesebb társadalmi rétegek számára történő elérhetővé tétele, az utánpótlás 

nevelése, valamint a minél szorosabb sportszakmai és társadalmi együttmű-

ködésre való törekvés más sportegyesületek vívószakosztályaival és a vete-

ránvívók szervezeteivel. Továbbá összhangban a Magyar Honvédség vezetésé-

nek irányelveivel a Tiszti Vívóklub célul tűzte ki a honvédelmi értékek és a 

honvédelmi nevelés népszerűsítését az utánpótlás korúak körében, ezzel is 

hozzájárulva a jövő nemzedékek tiszt és altiszt hallgatójelölt bázisának növe-

léséhez. 

A Szakosztály feladata a sportolók nevelése, sportszakmai felkészítése 

az eredményesség érdekében, tagjai részére rendszeres edzési, versenyzési 
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lehetőség biztosítása, az utánpótlás nevelésről történő gondoskodás, a Szak-

osztály közösségi életének szervezése, a működési feltételeinek javítása. 

A Szakosztály tagja lehet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem minden hall-

gatója, oktatója és alkalmazottja, a fegyveres és rendvédelmi szervek hivatá-

sos, szerződéses és közalkalmazotti állománya, valamint a katonai és rendé-

szeti oktatási és felsőoktatási intézmények hallgatói állománya és családtagja-

ik, továbbá minden magyar állampolgár, vagy Magyarországon bejegyzett jogi 

személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, 

aki/amely elfogadja annak Szervezeti és Működési Szabályzatát, teljesíti ab-

ban foglalt kötelezettségeit. Részt vesz a Szakosztály célkitűzéseinek megva-

lósításában, valamint tevékenységével erősíti, a versenyeken, rendezvényeken 

képviseli annak általános és sporterkölcsi normáit, hagyományait. 

A Szakosztály szakmai munkáját, az utánpótlás nevelést, illetve ver-

senyzők felkészítését heti négy alkalommal, minden hétfőn, kedden, 

szerdán és csütörtökön 16:00-tól végzi a Zrínyi Miklós Laktanya és Egye-

temi Campus 44-es épületében, az erre a célra kialakított 8 pásttal, és a hoz-

zájuk tartozó 8 pár három-fegyvernemes találatjelző berendezéssel felszerelt 

Szüts János vívóteremben. A Klub jelenleg párbajtőr és kard szakággal rendel-

kezik. Mind a két fegyvernemben vannak versenyző és amatőr tagok is. Az 

edzések megkezdődhettek a Ludovika Szárnyépületben is 2020.őszén. 

 

A Szakosztály vezetése, tagsága 

A Szakosztály operatív irányítását 2020-ban háromfős vezetőség végez-

te társadalmi munkában (szakosztályvezető és két helyettes), melynek szak-

mai munkáját a Klub korábbi vezetője, jelenlegi tiszteletbeli szakosztályveze-

tője, vezetőedzője segítette. A gazdálkodási feladatok felügyeletét a szakosz-

tály gazdasági vezetője végzi. A Klubot diplomáciai szinten az elnök képviselte 

2020-ban, aki egyben stratégiai szinten felügyelte, szükség esetén meghatá-

rozta a szakosztály tevékenységének teljes spektrumát.  



112. oldal 
 

 

 
1089 Budapest, Orczy út 1. | Tel: (1) 432-9000/20841 

Email: nkese@uni-nke.hu 
 

A szakosztály szakmai munkáját 2020-ban négy vívómester látta el. Az 

edzők munkája fegyvernemenként és korosztályonként különül, de szükség 

szerint helyettesíteni tudják egymást és általánosságban teljes körűen segítik 

egymás munkáját. 

 

A Szakosztályt az alábbi személyek vezették 2020-ban: 

Fsz. Név státusz Végzettség 

1. 
Dr. Németh András alezre-

des 
elnök 

okleveles villamos 

mérnök, NKE HHK 

egyetemi docens 

2. Horváth Szabolcs Tibor 

tiszteletbeli szak-

osztályvezető,  

vezetőedző  

három-fegyvernemes 

vívómester  

3. Halmai Ottó őrgy. szakosztályvezető 
média és kommuni-

káció, ht. katona 

4. Samu Péter 
szakosztályvezető 

helyettes 

Fővárosi Vízművek, 

mérnök 

5. Islai Ferenc 
szakosztályvezető 

helyettes 
vállalkozó 

6. Soós Dóra gazdasági vezető okl. gépészmérnök 

7. Gelley István vívómester, edző 
Testnevelési főiskola, 

vívó szakedző 

8.  Deák István  edző 
NKE HHK testnevelő, 

vívó szakedző 

9. Witt Péter edző vívó szakedző 
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A Szakosztály munkája 

A 2020-as év munkáját a pandémia nagyban nehezítette. Ennek ellené-

re sikerült átvenni a Ludovika Szárnyépület új vívótermeit. 

A szakosztály tagsága igen sokszínű. A katonatisztek és honvéd tisztje-

löltek mellett, mérnökök, jogászok, közgazdások, tanárok, üzletemberek, köz-

szolgálati dolgozók, egyetemi hallgatók, közép- és általános iskolás diákok 

éppúgy látogatják az edzéseket, mint egykori rendőrök, vagy nyugállományú 

katonatisztek.  

A szakosztálynak 2020-ban – az MVSZ adatbázisa alapján – 43 ver-

senyengedéllyel rendelkező vívója volt. Hobbivívóink is rendszeresen látogat-

ták az edzéseket, amikor a járványhelyzet lehetővé tette.  

2020. augusztus 24. és 30. között került megrendezésre az NKE SE vívó 

szakosztályának utánpótlás edzőtábora. A tábor helyszínéül a balatonkenesei 

Magyar Honvédség Rekreációs, Kiképző és Konferencia Központ szolgált. Az 

eseményen 16 fiatal versenyző vett részt, célja pedig a 2020/21-es verseny 

szezonra való fizikai felkészülés volt. Napi 3 edzés mellett jutott idő a kikap-

csolódásra is. Az üdülő remek adottságainak és felszereltségének köszönhető-

en nagyon színes edzéseket és szabadidős programokat tudtunk szervezni a 

résztvevő sportolóknak. 

2020-ban – a pandémia miatt – a korábbi évektől eltérően csak egy há-

ziverseny került megrendezésre, mely azonban remek alkalom volt gyakorolni 

az éles versenyhelyzetet, illetve építeni a klub kapcsolatait.  

https://versenyinfo.hunfencing.hu/index.php?p=pEngedelyKereses&ev=17&engkat=&egyesulet=83&rendezes=3&veznev=&utonev=&submit=Keres%C3%A9s
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Versenyek, eredmények 

A Magyar Vívó Szövetség egyesületi pontversenye alapján az NKE SE a 

2020-as évben a regisztrált 51 egyesületből a 43. helyen végzett. Ez az ered-

mény nem tér el a korábbi évektől: 2019-ben és 2017-ben a 41. hely, 2018-

ban nem kerültünk fel a listára. A 2020-as évben a szakosztály vívói két alka-

lommal végeztek pontszerző helyen hivatalos, az MVSZ kiírásában szereplő 

versenyen:  

 

Id. Verseny Helyezett Dátum Hely Alap Szorzó Szumma 

5634 

GKK Körverseny 1. - 

Gyermek Fiú Kard 

Verseny 

MÓDOS 

Ferenc 

2020-

11-21 
3 20 15 300 

Hazai csapatversenyek: 

Id. Verseny Helyezett Dátum Hely Alap Szorzó Szumma 

5304 

Magyar Kupa 3. - Ju-

nior Női Párbajtőr 

Csapat 

NKESE 
2020-

01-19 
8 13 35 455 

 

Jövőbeni tervek, megoldandó feladatok 

2021. januárban a Törekvés SE korábbi, mintegy 90 vívója igazol át az 

egyesületbe. Velük érkezett 4 új edző is, melynek hatására az egyesületünk az 

egyik legerősebb klub lesz tőrszakágban. Terveink között szerepel a tőr mel-

lett a párbajtőr szakág fejlesztése is, támaszkodva minden mesterre, aki ko-

rábban is segítette az egyesület munkáját.  

https://versenyinfo.hunfencing.hu/index.php?p=pPontverseny
https://www.hunfencing.hu/media/uploads/images/users/root/migralas/verseny/pontverseny/2019_pontverseny_hivatalos.pdf
https://www.hunfencing.hu/media/uploads/images/users/root/migralas/verseny/pontverseny/2017_pontverseny_hivatalos.pdf
https://www.hunfencing.hu/media/uploads/images/users/root/migralas/verseny/pontverseny/2018_pontverseny_hivatalos.pdf
https://www.hunfencing.hu/media/uploads/images/users/root/migralas/verseny/pontverseny/2018_pontverseny_hivatalos.pdf
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A szakosztály három pillérre épül:  

- Versenysport: amellett, hogy tőr fegyvernemben szeretnénk a top 4 

klubba bekerülni, célunk a párbajtőr szakág fejlesztése is. 

- Egyetemi vívás: az NKE Rektorának felkérése alapján a szakosztály 

fogja ellátni a honvéd- illetve rendőr tisztjelöltek tanrendbe épülő okta-

tását is 2021. őszétől.  

- Szabadidős vívás: a Tiszti Vívó Klub keretében folytatódik a szabad-

idős vívás is, Dr. Németh András alezredes elnökletével.  

 

A szakosztály vezetése is megújul 2021. január elsejével: 

- Szakosztályvezető: Dr. Bartóki-Gönczy Balázs adjunktus (ÁNTK) 

- Tiszteletbeli szakosztályvezető: Horváth Sz. Tibor 

- Vezetőedző: Mazzà Lorenzo Gianmaria 

- Tiszti Vívó Klub elnök: Dr. Németh András alezredes. e. docens (HHK) 

 

2020. évi BEFS és MEFOB versenyek 

Verseny elneve-

zés/kategória/helyszín 
Időpont Név-NKE Kar Helyezés 

Covid miatt elmaradt.    

 

2020. évi Rendezvényeken való megjelenés 

Rendezvény elneve-

zés 
Helyszín Időpont Létszám 

NKE SE Korona Lifestyle Budapest 2020.09.14. 5 fő 

NKE Nyílt Nap Budapest 2020.10.12. 6 fő 

 



116. oldal 
 

 

 
1089 Budapest, Orczy út 1. | Tel: (1) 432-9000/20841 

Email: nkese@uni-nke.hu 
 

  

  


