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I. Egyesület
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Sportegyesületet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem polgárai
alapították azzal a szándékkal, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel szoros együttműködésben
elősegítsék az egyetemi sportéletet. Ennek a feladatnak a sportegyesület maradéktalanul eleget tett.
1. Közhasznúság
Egyesületünk közhasznú feladatai az Alapszabály szerint:
-

-

a versenysport, hallgatói-, diák- és szabadidősport erősítése érdekében szakosztályok
létrehozásával és működtetésével a sportegyesületi keretek között gyakorolt sporttevékenység
szervezése, valamint feltételeinek biztosítása;
tagjainak érdekképviseletének és érdekvédelmének ellátása;
spotfelszereléseket és sportobjektumokat biztosítása;
a tagok részvételének sporteseményeken, bajnokságokon és versenyeken való biztosítása;
tagjainak Egyesülettel kapcsolatos munkájának segítése;
a sportbeli képzés és korszerű felkészülés biztosítása;
együttműködés az oktatási intézményekkel és sportszervezetekkel;
amatőr- és szabadidősport versenyek, valamint egyéb sportesemények szervezésében történő
részvétel.

Az NKE SE 2016. február 26-án nyerte el a közhasznú besorolást, mely kedvező feltétel 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. A közhasznúság elérésével,
valamint néhány szakosztályunk aktivitásának eredményeként Egyesületünk 2016-ban jelentős
összegű támogatáshoz jutott.
2. NKE Egyetemi sportélet támogatása
Az Egyesület céljainak és feladatainak megvalósítása során az Egyetem hallgatói is kiemelkedő
eredményeket értek el a legfontosabb hazai versenyeken: MEFOB (Magyar Egyetemi, Főiskolai
Országos Bajnokság), BM, HM Bajnokságok, Országos Bajnokságok, egyéb hazai és nemzetközi
versenyek, különböző kupaversenyek. Kiemelendő, hogy a MEFOB pontversenyén 2015-2016-os
tanévben az NKE az előkelő harmadik helyet szerezte meg. Összességében elmondhatjuk, hogy
egyetemünk hallgatói eredményesen szerepeltek mind az egyéni, mind a csapatsportok
versenyszámaiban, melyben nagy szerepet játszott az NKE SE szakosztályaiban folyó felkészülés,
magas színvonalú szakmai munka is. A versenyzők céltudatos felkészülésében és motiváltságukban
nagy szerepük van természetesen a testnevelőknek és az edzőknek.
3. Rendezvények
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és az NKE SE közös rendezésében, (mivel a Józsefvárosi
Önkormányzattól kapott támogatást az NKE SE nyerte el a Ludovika fesztiválra), 2017. május 7-én
került sor az Orczy kertben a magyar katonai elitképzés egykori központjához, a Magyar Királyi
Honvéd Ludovika Akadémia épületéhez és emlékéhez kötődő esemény, a II. Ludovika Fesztivál
lebonyolítására.
Nyitó programként az MH Ludovika Zászlóalj kiváló tanulmányi eredményű negyedéves honvédtisztjelöltjeinek részére adtak át elismeréseket, majd a hivatalos programok után kezdetét vette az egész
napos rendezvény, számos szakmai bemutatóval és sportolási lehetőséggel, családi és
gyermekprogramokkal.
Az egész napos Ludovika Fesztiválon a sport is jelentős szerepet kapott, az NKE SE sátra előtt
néptánc, LHD, röplabda, tollaslabda, ju-jitsu, rtk-gym szakosztályaink megmutathatták
magukat, a központi rész TRX és különféle aerobik órákkal készült, de az időjárás nem
kedvezett a bemutatóknak. A központi részen az NKE SE Tonfa, Intézkedéstaktika, Néptánc
szakosztályok bemutatót tartottak Az érdeklődök több sportágat és szabadidősport tevékenységet ki
is próbálhattak.
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NKE SE központja által szervezett rendezvények
2017. szeptember 20-án a Rendészeti Szervek Kiképző Központjának Vágóhíd utcai sporttelepén
negyedik alkalommal rendezte meg Egyesületünk a minden eddiginél több érdeklődőt több, mint
1600 egyetemi polgárt vonzó Egyetemi Sportnapot. Az Egyetem egyik leglátogatottabb közösségi
rendezvényén a különböző helyszíneken egész nap folyamatosan zajlottak az események. Az újonnan
alakult a Víztudományi Karról, Bajáról 50 fő hallgató érkezett, ők is aktívan részt vettek a
rendezvényen. A Szolnoki Repülő Intézet és több alumnis hallgató is jelentkezett a versenyekre.
A Nemzetközi Felsőoktatási Sportnap alkalmából a Cseh, Mongol, Francia, Azerbajdzsáni, Kínai
nagykövetségeiről érkeztek delegációk, a sportnap programjait megtekintették és kipróbálták a
különböző sportágakat, majd az Erasmus hallgatókkal találkoztak.
Nagy sikere volt a karok közötti bajnokságoknak: labdarúgásban 26, röplabdában 17 csapat
mérte össze az erejét, míg teniszben 36 fő indult, a csocsó versenyen 39 fő mérkőzött meg
egymással. Szintén népszerű volt hiszen 19 csapat indult el az NKE Fakanálforgató lecsó és
pörköltfőző versenyen, ahol a zsűri tagjai: Dr. Vass Gyula, Dr. Szászi Gábor, Dr. Kovács Gábor, Dr.
Borók György, Dr. Bíró Tibor
Bemutatkozási lehetőséget kapott az NKE Sportegyesület 22 szakosztálya, a szakosztályi sátraknál
az Egyetem hallgatói, oktatói és dolgozói ki is próbálhatták az NKE SE-ben űzhető sportágakat.
Különösen népszerűek voltak a küzdősportok, a crossfit, a tollaslabda, lovaglás, lövészet, vívás,
kosárlabda helyszínei.
A sportolási lehetőséget 15 Rekreáció Fitnesz állomás bővítette, melyre 816-an váltották ki a
“menetlevelet”, tömegeket vonzottak a különböző mozgásformák, Állomások:fitball, tollaslabda,
FMS teszt, fizikai állapotfelmérés erő gyakorlatok, jumping fitness, kettlebell, girja, jóga, nordic
walking, aerobik, Hintayo, Euro Bungee, rekeszépítés, teqball, vívás.
Az aerobik- és táncszínpadon fitball, jumping fitness, dance, groundforce, gerinctréning, zumba,
alakformáló, hiphop, ninjutzu és jóga órákat lehetett kipróbálni.
Új elemként a szellemi sportok nagy népszerűséget hoztak a hallgatók körében egész nap folytak a
sakk és go szimultán játszmák. Lehetőség volt a Rubik kocka rejtelmeinek megtanulására is.
Meghívott Honvéd élsportolókkal emeltük a rendezvény színvonalát.
Öttusázók párbaját láthatták Marosi Ádám világbajnok, olimpiai bronzérmes és Kasza Róbert
világ- és Európa bajnok, olimpikon öttusázó vívtak meg egymással, a kommentátor Imre Géza
Világ- és Európa bajnok, kétszeres olimpiai ezüst és bronzérmes, magyar párbajtőrvívó.
A nagyszínpadon beszélgetés volt Magyarország olimpikonjaival, résztvevő vendégek: Imre
Géza, Rédli András, Knapek Edina, Siklósi Gergely, Kasza Róbert, Kovács Katalin, Marosi
Ádám.
E közben a Nagyszínpadon látványos színpadi események váltották egymást, a programot pedig
táncbemutatók színesítették. A nap folyamán, a színpadon is bemutatkozott az Intézkedéstaktika, az
RTK GYM, a Tonfa, a Ju jitsu, a Néptánc és a Cselgáncs szakosztály, de volt Karate és szolgálati
kutyás bemutató is. A nagyszínpadi programot kulturális programok szinesítettték a Police Big Band
önvédelem, majd az Animal Cannibal zenekar után az eseményt a Grand Club élő koncertje zárta.
Az egyéb programok közül kiemelést érdemel a fizikai állapotfelmérés és életmód tanácsadás 2
sátra, ahol 8 szakember közreműködésével, különböző mérőeszközök segítségével marokerő,
reakcióidő, testzsír százalék, BMI index, véroxigén szint, ízületi hajlékonyság mérésére,
egyensúlyteszt végzésére, bőrállapot meghatározásra (víz, zsír, feszesség), volt lehetőség, továbbá a
nagyszámú érdeklődő ezek nemenkénti és korosztályos értékelésére épülő életmód tanácsadást is
kaptak fizikai állapotuk javítása érdekében. Ugyanitt erő-állóképességi teszteket is végeztek, valamint
evezős ergométer is rendelkezésre állt, de volt kineziológiai tape és SMR henger bemutató is.
Dr. Kanyó Ferenc tű. ezredes vezetésével a nagyszínpadi program keretében tűzoltósport bemutatót
láthattak és Dr. Muhoray Árpád Dr. Kanyó Ferenccel beszélgetés volt a KVI sportolásáról, élsportról.
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2017.július 8-án szervezett Családi nyári sportnap 8:00-17:00- 2 sportágban és 2 helyszínen zajlott
le. Tollaslabda ÁKK tornacsarnok kategóriák: gyerek, női, férfi, NKE hallgató, NKE dolgozó, Túra a
budai hegyekben táv 8 km.
2017. február 19-23 között NKE SE Sí tábor Ausztriában Stuhleck városában a hallgatók közül
képviseltette magát a KVI, HHK, RTK, NETK, Erasmus, Egyetemi dolgozók, alumnisok, külsösők. A
sítáborban 3 szintű oktatás történt napi 6 órában kezdő, középhaladó, haladó, a sítábor végére
mindenki egy szintet feljebb lépett, az esti programok között szerepelt az asztalitenisz és az activity
verseny.
A sítábor vezetője Várhegyi Katalin, oktatók: Detre Zoltán- haladó, Várhegyi Katalinközéphaladó, Bernárd János kezdő. A teljesen kezdő síelők csütörtökön a piros pálya tetejéről tudtak
biztonságosan lejönni. Az utolsó estén kiértékeltük az eltelt 4 napban történteket és csoportonkénti
díjazásban részesültek a sítábor résztvevői. Az utolsó ötödik napon pályazárásig folyt a síelés.
2017. február 10. I. NKE SE Farsangi sportbál, helyszín: Stefánia palota létszám 120fő, február 10.
Programok: Tűzfészek társulat tűzzsonglőr produkció, UV show, For 4 dance bemutató, Retro Video
disco 19:00-2:30-ig. A rendezvényen az NKE SE szakosztályai (vívó,néptánc, LHD, tenisz,
tollaslabda, testépítő, ironcross), az Egyetem dolgozói, szponzorok (Huawei) és Marosi Ádám
világbajnok olimpikon vett részt.
2017. november 19. 10.00-17.00. NKE SE Kerékpáros túra táv 30 km, útvonal: Ludovika főépületGyáli út-Rákóczi híd- Budai rakpart-Római-Szentendre. A kerékpáros túra résztvevőit a főépület előtt
Dr. Kovács Gábor NKE SE elnök indította el. A rossz idő miatt csak a Római part végéig mentünk, de
több pihenő szakaszt építettünk be, a kerékpárosok jó hangulatban kellemesen elfáradtan érkeztek meg
a Ludovika főépülete elé.
2017. november 11. 9:00-11:00 NKE SE Tollaslabda páros torna helyszín: ÁKK tornacsarnok a
rendezvény 34 fő indult el, sajnos nem tudtuk időben befejezni a nagy létszámú jelentkezés miatt, a
díjak átadása a ruhatárban történt meg.
2017. december 4. 16:00-20:45. NKE SE Mikulás Röplabda mix kupa helyszín: ORFK ROKK
tornacsarnok résztvevő csapatok: NKE SE 1. Mikulás manói NKE SE 2. Rénszarvasok NKE HHK –
Erasmus Mézeskalács, Állatorvostudományi Egyetemi Krampuszok. Jó hangulatú igazi szabadidős
kupa volt hallgatók részére, meghívtunk egy külső egyetemi csapatot is, őket a BEFS egyetemi
versenyről kedvelték meg az NKE SE csapat tagjaik. Összesen 34 fő sportolt. A rendezvényen az
érmeket Dr. Kovács Gábor NKE SE elnök adta át.
2017. december 17.8:00-17:30 NKE SE Karácsonyi Tollaslabda parti, a nagy létszám miatt a
rendezvény az ORFK ROKK tornacsarnokban zajlott le. A rendezvényen 62 fő indult el, több
kategóriában lehetett versenyezni, Férfi-női-vegyes páros NKE Egyetemi polgárok, külsősök A, B, C,
D, U1, U2. Meghívtuk a Honvéd Szabadidősport szervezőjét, aki az NKE SE szervezőjével indult el
párosban.
Összességében a célunk az volt, hogy minél több szabadidősport lehetőséget biztosítsunk az Egyetemi
polgároknak, életmód, kerékpár és sí táborokat szervezni.
4. Az NKE SE Szakosztályai 2017-ben
A 2017-es éven az NKE SE-ben az alábbi szakosztályok működtek: Cselgáncs, Intézkedéstaktika, Iron
cross, Katonai hagyományőr, Karate, Kosárlabda, Lovas, Lövész, Ludovika Huszár Díszszakasz,
Néptánc, Röplabda, RTK futsal, RTK GYM, Ju-jitsu, Testépítő, Tenisz, Triatlon, Tollaslabda, Tonfa,
Túra, Vívó, Vízi sport.
Az év folyamán csak névleg működtek, kis létszámmal a Kézilabda, Triatlon, Túra szakosztályok.
5. Taglétszám
Az NKE SE taglétszáma 2015-ben 526 fő volt, 2016. év végére a szakosztályok aktivitásának,
valamint az egyesület munkatársai háttértevékenységének is köszönhetően a létszám 954 főre
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növekedet. A több mint 80 %-os létszámnövekedéssel egyesületünk jelentős sportegyesületté nőtte ki
magát, mely szükségessé teszi az egyesület szervezeti átalakítását, erősítését is. A 2017-es évben
sikerült a fizető taglétszámunkat 1000 fő fölé növelni.
A szakosztályok taglétszáma a 2017. évben befizetett éves egyesületi tagdíj (2000 Ft) alapján.

Szakosztály

Fizető
(fő)

tagok

száma

2017. év
RTK Testépítő Szakosztály

476

Kosárlabda Szakosztály

38

Túra Szakosztály

1

Lovas Szakosztály

5

Sportlövő Szakosztály

48

Tiszti Vívó Szakosztály

78

Labdarúgó Szakosztály

29

Katonai Hagyományőr
Szakosztály

12

Ludovika Huszár Díszszakasz

11

Crossfit Szakosztály

15

Tenisz Szakosztály

30

Futsal Szakosztály

14

Cselgáncs Szakosztály

4

Tollaslabda Szakosztály

56

Intézkedéstaktika Szakosztály

23

Röplabda Szakosztály

6

Fanatic Jumper Szakosztály

5

RTK GYM Szakosztály

65

Tonfa Szakosztály

29

Néptánc Szakosztály

49

Karate Szakosztály

8

Összesen:

1002

6. Pályázatok
2017-ben több sikeres pályázati eljárást folytattunk le – részletesen a pénzügyi beszámoló tartalmazza.
A pályázati anyagok elkészítése, a felhasználás 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 pályázatok megalapozzák a következő évek pályázati lehetőségeit is.
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A 2017. évi pályázatok áttekintése

Kiíró

Elnyert összeg

Felhasználás

(Ft.)

Magyar Kosárlabdázók Országos
Szövetsége

6.863.309

utánpótlás-nevelés, versenyeztetés
(TAO)

Magyar Vívó Szövetség

2.940.953

iskolai vívó program, utánpótlás bázis
szélesítés, egyesületi támogatás

Magyar Labdarúgó Szövetség

915.005

Tárgyi eszköz beruházás (TAO)

Magyar Egyetemi-Főiskolai
Sportszövetség

1.326.822

2017. évi működési költségek
támogatása

összesen

12.046.089

7. Támogatási szerződések
A szakosztályok megnövekedett aktivitásának köszönhetően 2017-ben nagyszámú és jelentős összegű
támogatási szerződéseket kötöttünk. Itt is elmondható a pályázatoknál említett követelmények
maradéktalan teljesítésének fontossága, azaz az együttműködés a pénzügyi és szakmai megvalósítás és
elszámolás tekintetében.
A 2017. évi támogatási szerződések áttekintése
Támogató

Összeg (Ft.) Felhasználás

Magyar Fejlesztési Bank Zrt.

2.000.000

Ludovika Huszár Díszszakasz

Magyar Villamos Művek Zrt.

3.000.000

Ludovika Huszár Díszszakasz

Földművelésügyi Minisztérium

4.000.000

Ludovika Huszár Díszszakasz

Szerencsejáték Service Nonprofit Zrt.

2.000.000

Ludovika Huszár Díszszakasz

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.

1.000.000

Ludovika Fesztivál

Khell-Food Kft.

250.000

Tonfa szakosztály

Inhold Zrt.

400.000

Tonfa szakosztály

400.000

Tonfa szakosztály

Lumus Swat Kft.

150.000

Tonfa szakosztály

Natural Sport Kft.

150.000

Tonfa szakosztály

Facebox Fresh Kft.

300.000

Tonfa szakosztály

Atomhajó Alapítvány

60.000

Tonfa szakosztály

Székely Budo-Sport Kft.

50.000

Tonfa szakosztály

Magyar Villamos Művek Zrt.

300.000

Tonfa szakosztály

Horvát Önkormányzat Felsőszentmárton

50.000

Tonfa szakosztály

összesen:

14.110.000

UNION Plus Ipari, Kereskedelmi
Szolgáltató Kft.

és
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8. Nemzetközi kapcsolatok
Egyesületünk törekszik arra, hogy tagjaink külföldön is megmérethessék magukat, nemzetközi
versenytapasztalatot szerezzenek, illetve bemutatkozási lehetőséget kapjanak.
A Tonfa szakosztály 2017. május 9-11-ig 45 fővel erdélyi edzőtáborozáson vett részt, majd
szeptember 22-25. között szintén Erdélyben, Székelyhídon tartott gyermekeknek edzőtábort, illetve
vitt a Gyermek Jézus Otthon árváinak a szakosztály tagjai által gyűjtött anyagi, és egyéb
adományokat. 2017. november 8-26. között a szakosztály 10 fős különítménye pedig saját erőből,
illetve 10 cég támogatásának köszönhetően ismét részt tudott venni a XXXIV. Swat Round-Up
International elnevezésű, Orlandóban (Florida, USA) megrendezett műveleti és terrorelhárító
nemzetközi versenyen.
A Katonai hagyományőr szakosztály 3 alkalommal is képviselte Egyetemünket és Egyesületünket,
2017. augusztus 12-14-ig a németországi Treuenben, szeptember 9-11-ig szintén Németországban a
Tillyfesten, továbbá szeptember 16-18-ig a csehországi Bila Horán.
A Ludovika Huszár Díszszakasz szakosztály 5 fős különítménye 2017. május 13 és 16 között Böjte
Csaba ferences rendi szerzetes meghívására részt vett a Csíksomlyói Búcsún, valamint az ez
alkalommal megrendezésre kerülő Székely Huszártalálkozón, majd szeptember 15. és 23. között az
LHD parancsnoka és 3 huszár a Honvédelmi Minisztérium szervezésében franciaországi kőrúton vett
részt, a Yerres városában megrendezett Rákóczi ünnepségen képviselték a magyar huszárokat.
Az RTK Futsal szakosztálya 2017. szeptemberben Hollandiában nemzetközi futsal versenyen, a
Rendőr Futsal Világjátékokon vett részt.
II. A szakosztályok tevékenysége
1. Cselgáncs szakosztály
A cselgáncs szakosztály tavasszal komoly kihívások elé nézett. Februárban BM Tanintézeti
Bajnokságra készültek hallgatóink, melyre az I. évfolyam eskütétel miatt nem tudott eljönni, így a
másod és harmadéves hallgatókból kellett a legügyesebb judósokat kiválasztani. Nehezen, de sikerült
megvédenünk bajnoki címünket. Az ezt követő BM Országos Bajnokságra már a legerősebb
összeállításban utazhattunk el, melynek eredménye számos érem mellett, a csapat 1 ponttal lecsúszott
a bajnoki címről, és a 2. helyet szerezte meg.
Tavaszi események között szerepel még a Földharc bajnokság, illetve az tanév végi övvizsga.
Ősszel a költözés miatt az edzés nehézségekbe ütközött, így csodának számított a MEFOB-on elért
csapat 3. hely, illetve az egyéni 13 érem.
A Földharc bajnokságot ősszel is sikeresen megszerveztük, de a szakosztály szempontjából
legfontosabb esemény decemberre maradt: a judo szövetség által szervezett III. osztályú országos
bajnokságon profik mezőnyében vettek részt hallgatóink.
Óriási sikert értünk el, Pásztor Dóra magyar bajnok lett, mellette Lencse Petra 4., Ispán Karina
5., Kőszegi Bence 7. helyen végzett.
Az év végét 5 fő sikeres övvizsgájával zártuk, az összes szakosztályi tagunk egyetemi hallgató.
Fontosabb eredmények:





BM Tanintézeti OB
BM OB
MEFOB
III. o. OB

1. hely csapat 4A, 6E,4B egyéni érem
2. hely csapat 3A,5E,2B egyéni érem
3. hely csapat 6E,7B egyéni érem
Pásztor Dóra magyar Bajnok
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2. Intézkedéstaktikai szakosztály
Az NKE SE Intézkedéstaktika célja az RTK tanulói, alkalmazottai számára egészséges, szabadidős
sportolási lehetőség biztosítása. A szakosztály támogatja a SE fő céljait a rendőri intézkedéstaktika és
közelharc oktatásával az intézkedéstaktikai kabinetben, és a vegyes harcművészet küzdelem
tanításával, gyakorlásával. Ezzel képviselve a rendvédelmi szervek egyik fő oktatási célját.
Szakosztály vezető: Oláh Attila senior r. hdgy. Szakosztály létszám: kb. 25-35 fő
Edzések: szorgalmi időszakban, hétfőn és szerdán: 17.00-19.00 óráig
A szakosztály munkája
A szakmai munkát összehangolva irányítjuk a Tonfa és a Lövész Szakosztályokkal. Ebben az évben is
fő tevékenységünk a rendőri intézkedéstaktika, közelharc oktatása, a főiskolai tananyag és az azt
kiegészítő közelharc technikák gyakorlása, valamint az aktuális tananyag korrepetálása. Mindezek
mellett bemutatók, rendezvények megtartásával foglalkozunk, amivel Egyetemünket és Karunkat is
népszerűsítjük.
Az első félévben az edzések fő gyakorlását rendőrbot és a tonfa kezelésével töltöttük. A második
félévben pedig az első évfolyamos hallgatók felzárkóztatásával, gyakorlásával foglalkoztunk.
Ebben az évben is folytatódott az a munka, amelyben segédfoglalkozás vezetőket készítünk fel, hogy
edzéseken, bemutatókon és tantárgyi órákon tudjanak segédkezni.
Több bemutatót tartunk évente különböző rendezvényeken és egyetemi delegációknak is. Fő
fellépéseink a januári és a novemberi NKE RTK Nyíltnap, áprilisban tartott Országos Rendőr- és
Tűzoltónap a Városligetben és a XXXIII. OTDK rendezvény, az Egyetemi Sportnap, a Ludovika
fesztivál, valamint a Múzeumok Éjszakája a Rendőr Múzeumban.
Jövő évi célok
A szakosztálynak és a vezetőségnek célkitűzése a 2018. évre. Az elmúlt évben tartott rendezvényeken
továbbra is szeretnénk bemutatóval megjelenni. valamint az egyetem és a intézkedéstaktika
népszerűsítését folytatni. Mindenképpen a tagság létszámának növelés és annak stabilizálása, edzések
felkészülések folyamatos vezetése.
A szakosztály vezetője Oláh Attila r. hdgy., az edzések hétfőn és szerdán 17.30-19.00 óráig tartanak.
Beszerzésre került 2016-ban 30 db tonfa, melyekre már nagy szüksége volt a szakosztálynak és
Rendészettudományi Karnak egyaránt, az idei évben kevésnek bizonyult ez a darabszám.
3. Ironcross szakosztály
A szakosztály az RTK-n tartja edzései, heti 2 alkalommal, szakosztályvezető Ispán Karina.
A sportág egyre nagyobb népszerűségnek örvend, azonban a hivatalos crossfit termek felszereltségével
nem tudjuk felvenni a versenyt, a Ludovika Campuson épülő Sportcsarnokban remélhetőleg
rendelkezésre áll majd Concept 2-es gép, súlyemelő rúd, tornászgyűrű is. A még mostoha felszereléshelyzet miatt is jelentős segítség volt a 2 db 10 kg-os wall ball beszerzése, amiknek nagy hasznát
vesszük az edzéseken.
A fiatal sportágban egyelőre kevés versenyt rendeznek, a lehetőségeket kihasználva 3 versenyen
tudtunk indulni.
Eredmények:
Ludovika Throwdown Bodolai Fanni 5. hely
Military Power Challenge

Pethe Sándor 1. hely

Hungarian Cross Challenge - sajnos egyik indulónk sem jutott be a döntőbe.
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4. Ju-Jitsu szakosztály
Az NKE SE Ju-Jitsu szakosztálya a 2017-es évben is a versenyzők felkutatását és felkészítését
tekintette fő céljának. Az edzések az RTK Speciális épület termében folynak kedden és csütörtökön, a
szakosztályt Fonbank Roland vezeti. A versenyzőképzés mellett másik fő profilunk a valós
körülmények között használható pusztakezes közelharci technikák elsajátítása, amely a rendészeti
életpályán különösen nagy jelentőséggel bír.
A 2017-es évben az RTK Alapkiképzésen, illetve a NKE Sportnapon tartottunk látványos
bemutatókat.
A HHK által szervezett Ludovika Throwdown viadalon is eredményesen képviseltük a szakosztályt,
aranyérmet szereztünk. A versenyszemlélet miatt a taglétszám nem magas, inkább válogatott jelleggel
működünk, ahol a hallgatók magas szintű technikai és szakmai felkészítést kapnak. Továbbra is
rendszeresen részt veszünk - az Intézkedéstaktika szakosztállyal közösen vagy külön is - bemutatókon,
melyeken a hatékony és életszerű közelharc technikák, illetve a filmbe illően látványos
rúgáskombinációk különös összhatása mindig hatalmas sikert arat. A szakosztály az RTK GYM
szakosztállyal közösen végzi edzéseit, a tagok között is nagy az átfedés, illetve a szakosztályvezető
személye is megegyezik, így célszerűnek látszik a 2 szakosztály összevonása.
5. Karate szakosztály
A szakosztály 2017 októberében alakult. Az edzéseket heti rendszerességgel kedden és csütörtökön
tartottuk, a kondicionáló és küzdősportok teremben 18:00 órától 19:30-ig.
A szakosztály elsődleges célja a hallgatók TEK Gálára való felkészítése volt, ami szakmailag
sikeresnek mondható: a versenyen 10 NKE-s indulóból 4 szakosztályi tag volt, akik mind éremmel
tértek haza, hozzásegítve az egyetemet az összesített BM karate csapatbajnokság 5. helyezéséhez.
A szakosztályi tagokkal továbbá elkezdtük az övvizsga felkészüléseket, hogy jövőre sikeres övvizsgát
tudjanak majd tenni.
Jövőbeni célok: a szakosztály tagjainak további bővítése, egész éves felkészítése a jövő évi TEK
Gálára, illetve tavaszi / nyári övvizsgák rendezése.
Szakosztályvezető: Horváth Dániel
6. Katonai Hagyományőr szakosztály
1. Működési keretek:
A szakosztály a működéséhez az alapvető dokumentumokkal rendelkezik. A pénzügyi elszámolások
és pénzmozgások az NKE SE szabályai szerint, valamint a vonatkozó pénzügyi, gazdálkodási
szabályozók és előírások szerint történik. Ebben nagy segítségünkre volt ebben az évben Módosi Sára.
A szakosztály megalakítása óta rendszeres programokkal működik a közel 10 fővel működő „hajdú
csapat” (Bocskai Angyalai) valamint az I. Világháború korát képviselő rohamista raj.
https://www.facebook.com/bocskai.angels
Az alapvető tábori felszerelésekkel, valamint a szükséges fegyver replikákkal rendelkezünk (5 db
kanócos puska) folyamatban van további 2db készítése. Ebben az évben nagyobb beruházás nem volt.
2016-óta rendezvényeinken használunk egy mozsár ágyút is (amely Magyar István tulajdona).
Egyetemi központi beszerzés alapján 9 (kilenc) I. világháborús gyalogos öltözettel rendelkezünk, amit
a szakosztály bevonása nélkül került beszerzésre és azok a Ludovika Zászlóaljból kiválasztott honvéd
tisztjelöltekre vannak méretezve. Jelenleg a felszerelés és a fegyverzet a szakosztály raktárában van,
bár ezen eszközök nem képezik sem a NKE Sportegyesület, sem a Katonai Hagyományőr Szakosztály
tulajdonát. Az anyagok és eszközök hivatalos jegyzőkönyvön a mai napig nem kerültek átadásra a
szakosztálynak. A leltározásukat végrehajtottuk a jegyzőkönyv Várhegyi Katalinnál van.
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2. Taglétszám:
Jelenleg a szakosztály létszáma 15 fő.
(Az I. Világháborús 9 fő htj. nem lépett be a szakosztályba, őket a rendezvényekre a Ludovika
zászlóalj jelöli ki és biztosítja.)
3. Együttműködés
2014. március 27-én az NKE SE és a Katonai Hagyományőr Szakosztály együttműködési
megállapodást kötött a Várőrség Alapítvánnyal. Ennek keretében működő Nándor Díszőrség több
alakalommal vett részt rendezvényeinken.
Kapcsolatainkban előrelépés történt. Így a Kapuvári Hajdúk Gartai Muskétások csapatával és a
Nádasdy Történelmi Hagyományőrző Egyesülettel. Részt vettünk a rendezvényeiken is.
Továbbra is jó kapcsolatot tartunk fenn a Hajdúnánáson alakult „Darabontokkal” és az
önkormányzattal.
4. Költségvetés
A leadott költségvetési tervünkben a bevételeket és a kiadásokat úgy terveztük, hogy a két összeg
egyensúlyban legyen, és ne képezzünk hiányt. Az év folyamán a bevételeinkből az alapvetően
szükséges felszerelési tárgyakat és fegyvereket be tudtuk szerezni, a karbantartásokat és javításokat
finanszírozni tudtuk. A hagyományőr bemutatók költségeit ki tudtuk gazdálkodni. Így az évet
pozitívan zártuk. (Lásd: NKE SE pénzügyi elszámolása)
5. 2017 évi rendezvények
A szakosztály az alábbi rendezvényeken képviselte az Egyetemet és a Sportegyesületet.
Esemény
Szerencs
Ludovika Fesztivál 2017.
Tatai Patara
Kapuvár
Sárvár
Gyula
Hajdúnánás
Tillyfest
Németország
Bila Hora
Csehország
Pozsony
Szlovákia

Dátum
2017. április 22
Elmaradt, nem
megjelenést
Május 19-21
Június 16-18
Július 14-16
Július 28-30
Augusztus 4-6
Szeptember 09-11

kérték

a

Szeptember 22-23
Szeptember 29- Okt.-01

Számos rendezvényen, nem csak résztvevőként, hanem szervező és szakértőként is szerepeltünk.
6. Pályázatok
Ebben az évben Honvédelmi Minisztérium által hirdetett pályázatra benyújtott anyagunk sajnos nem
nyert.
7. A 2017-évi tapasztalatok
-

Mind a polgári, mind a honvéd tisztjelöltek között szinte lehetetlen tagokat toborozni és a
rendezvényekre igénybe venni. A honvéd tisztjelöltek kettős alárendeltsége és állandó
elfoglaltsága miatt a hétvégi illetve hétközi igénybevételt, nem vagy csak korlátozva teszi
lehetővé. A szervezés fázisában jelentős koordinációs tevékenységet igényel.
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A felszerelés és a fegyverek tárolása továbbra is szükségszerűen megoldott. Jelenleg a
Hungária körúti laktanyában a korábbi IMO épület földszintjén kaptunk egy helyiséget.
- az I.VH csoport 9 öltözet ruházat, felszerelés és fegyverek tulajdonjogának tisztázása (az
NKE tulajdona), valamint a raktári bevételezése, kiadása szükséges.
- A rendezvényeken való részvételhez a személyszállítás és a szükséges anyagok mozgatása
legtöbbször bérelt járművekkel valósult meg, az egyetem szűkös szállító kapacitása miatt.
- Nem tisztázott, hogy az esetleges munkaidőben történő katonai hagyományőr
rendezvényeken való részvétel szolgálati elfoglaltságnak számít e, vagy nem. Így a
hivatásosok számos esetben az évi kimért szabadságom terhére tudtak külföldre, vagy
hosszabb rendezvényre utazni.
Összegzés:
-

A Szakosztály a megalakulás óta egyre stabilabb körülmények között tevékenykedik és képviseli a
magyar katonai hagyományokat. Gazdálkodásunk stabil, hiány nincs. Szükséges megoldani az
internetes elérést és a honlapunk fejlesztését. A szakosztály facebook oldala működik, sokan kedvelik.
(https://www.facebook.com/katonai.hsz)
Az eddigi tapasztalatok és a kialakított feltételek biztosítják ebben a formában a sikeres további
működést, de törekszünk a tovább fejlődés lehetőségeinek a megteremtésére.
7. Kosárlabda szakosztály
Edzők:




Dr. Gyarmati István MEFOB
Szekeres Dávid MEFOB Vukics Ferenc Egyetemi/B
Román Balázs Regionális Bajnokság, megbízott edző:

Edzés helyszín: 1118 Bp. Mányoki u. 9.
Sportág leírása: a kosárlabda szakosztály az NKE megalakulása óta működik a Ménesi úti
Sportlétesítmény helyszínen. A szakosztály férfi és női csapatai folyamatosan szerepelnek az
MKOSZ és a MEFS Budapesti Egyetemi Bajnokság versenyein. A szakosztály kezd kilábalni a
hullámvölgyből, amit a létszám emelkedése és eredmények javulása is mutat.
Létszám: 41 fő, Tagdíjfizetési hajlandóság viszont a 2017. szeptember óta sokat romlott. Jelenlegi
biztos tagdíjfizetők száma: 2018. január óta 24 fő
Eredmények a 2017-2018-as bajnoki évben:







Férfi Regionális Bajnokság: 1-3. hely (14 csapatos) holtversenyben, még 6 mérkőzés van
hátra a bajnokságból.
Férfi Budapesti Egyetemi Bajnokság A Liga: 2 hely (11 csapatos), hátralévő mérkőzések
száma 5.
Férfi Amatőr MEFOB : a Keleti csoport 9. helyén, összesítve a 17. helyezés.
Az indulás célja 7 csapatos) újra bekapcsolódni az Amatőr MEFOB versenysorozatba.
Budapesti Egyetemi B Liga (10 csapatos): 9. hely. A B Ligában szereplő csapatot azon
hallgatók részére alakítottuk meg, akik szeretnek kosarazni, de még felzárkóztató edzésekre és
mérkőzésekre van szükségük.
Női Budapesti Egyetemi Bajnokság (8 csapat): 7.

Edzés időpontok:





hétfő-szerda: 18-19.30 Egyetemi/A és Regionális csapat,
hétfő-szerda: 19.30-21.30 Egyetemi/B és MEFOB csapat
csütörtök
péntek: 18-22 mérkőzések 4 csapat részére.
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Szövetségek: MKOSZ – MEFS - BEFS
A szakosztály az elnyert TAO támogatásból működött a 2017 es évben.
8. Lovas szakosztály (sportlovas)
A Lovas szakosztály megfelelő edzéslehetőség hiányában továbbra is mostoha körülmények között
működött, a taglétszám alacsonynak mondható. A Campuson építendő lovarda elkészültéig is fent
kellett tartani a szakosztályt, és meg kellett keresni a megmaradt szakosztályi tagok lovaglásának
lehetőségét, illetve új tagokat toborozni annak érdekében, hogy az új lovarda már egy aktívan működő
Lovas szakosztályra támaszkodhasson. A Lovas szakosztályt újraszervezést igényel, tervezett vezetője
2018. júniustól - Dr .Horváth Tibor ezredes.
9. Ludovika Huszár Díszszakasz szakosztály
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem megalakulása óta egyik alapvető feladatának tekinti a történelmi
hagyományok megőrzését, továbbá a kulturális élet és a sport területén született értékek ápolását.
Ennek érdekében támogatja különböző kulturális, sport és hagyományőrző közösségek megalakulását
és működését, így többek között a történelmi előd, a Ludovika Akadémia, annak lovas
hagyományainak újjáélesztését is.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatóiból és dolgozóiból megfelelő válogatás útján kiválasztásra
kerültek a lovas díszalegység tagjai, akik az I. világháborús hagyományápolást nem csak a díszelgések
során végzik, hanem feldolgozták a kor történelmi hátterét, felélesztették és ápolják a huszár
hagyományokat is.
A hagyományápoláson túl fontos feladata a díszegységnek a tagok általános és a huszár harcmodorhoz
kapcsolódó lovas tudásának folyamatos fejlesztése. A lovas képzés eredményeként olyan hallgatói
magatartási minta jöhet létre a Nemzeti Közszolgálati Egyetem berkein belül, amely a modern kor
elvárásain felül épít tradicionális értékeinkre is.
A Ludovika Huszár Díszszakasz (a továbbiakban: LHD) tagjainak érdeklődése és tényleges
tiszteletadása szolgálja a magyar katonai erények, a hazaszeretet és az önfeláldozás eszményét,
amelyek az I. Világháborús Ludovika lovas hagyományok ápolásában is megnyilvánul.
A Ludovika Huszár Díszszakasz a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Sportegyesület egyik
szakosztályaként működik. Az Földművelésügyi Minisztérium 2016. április 5. napján
Adományozási Megállapodást kötött a Sportegyesülettel, a megállapodás közhasznú célja
közreműködés közösségi kulturális hagyományok, értékek, (hagyományőrzés, néptánc, kórus stb.)
ápolásában a helyi önkormányzatok és szervek, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 121. § a) pontja alapján,
azon belül a Ludovika lovas kilovaglások és őrjáratok, a rendszeres edzések és a nyári edzőtáborok
szervezésének támogatása.
I.

A Ludovika Huszár Díszszakasz 2017. évi programjai, eseményei

1. Lovas edzések
A Ludovika Huszár Díszszakasz tagjai egész évben a megszokott helyen, ismerős lovakon, a csömöri
Kisfedeles Lovardában tartják edzéseiket. A vidéki tagoknak megkönnyítendő az edzés helyeink
palettája bővült, a székesfehérvári Aranyménes Lovardával is szerződést kötöttünk Lovasaink
tanulmányi és szolgálati elfoglaltságaik miatt átlagosan csupán heti 1 rendszeres lovas edzésen tudják
fejleszteni lovas tudásukat, de természetesen, aki és amikor teheti, többször is eddz egy héten.
2. EDUCATIO Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás (2017. január 19-21.)
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem standjánál minden nap három fő huszár várta az érdeklődőket. Az
érkező vendégek fogadásán túl tájékoztatást nyújtottak azon fiatalok számára, akik a rendvédelmi
pályára készülnek. Az LHD tagjai a díszszakaszba történt felvételük idején az Egyetem hallgatói közül
kerültek ki, így kellő információval tudták ellátni az érdeklődő ifjúságot.
13

3. Soproni Huszárok Bálja (2017. február 18.)
A program az egykori monarchiabeli bálokat idézte, az érkezőket ceremóniamester mutatta be. A
nyitótánc francia négyes volt, majd a kiosztott táncrend szerint bécsi keringő, polka, majd csárdás
következett. A vendégeket császári és királyi menüsor várta. A Ludovika Huszár Díszszakasz tagjai
részére megtiszteltetés egy ilyen impozáns hagyományőrző eseményen való részvétel. A helyszín, a
díszítés és a hagyományőrző díszöltözetbe öltözött huszárok és kísérőik tovább emelték a rendezvény
fényét.
4. Rajtengedély vizsgával nem rendelkezők lovas versenye (2017. április 19.)
Rajtengedély vizsgával nem rendelkező lovasoknak szerveznek olyan kis versenyeket, ahol azok a
lovasok is összemérhetik tudásukat, akik még nem rendelkeznek versenyzői engedéllyel, illetve
kifejezetten erre készülnek. Ezek az események kiváló alkalmak arra, hogy saját lovagló tudásunkat
megmérettessük és a mindennapoktól eltérő formában is visszajelzést kapjunk róla.
Mi is készülünk a ránk váró kihívásokra és folyamatosan fejlesztjük lovaglási ismereteinket. Ennek
egyik állomásaként részt vettünk egy ilyen versenyen, amelyen az LHD tagjai jól teljesítettek. Pásztor
Kálmán hallgató saját kategóriájában díjugratásban első helyezést ért el és szintén kiválóan teljesített
díjlovaglásban is, ahol saját kategóriájában az előkelő második helyezést érte el. Dr. Horváth Tibor
kevéssel lemaradva Kálmán mögött, nagyon szoros versenyben a harmadik helyezést érte el. Csíkos
Zoltán klubtársait utasította maga mögé, így díjlovaglásban első helyezést ért el.
5. Ludovika Fesztivál (2017. május 13.)
A Ludovika Huszár Díszszakasz az idén 4 huszárral képviselte az egységet a rendezvényen. Az ilyenkor
látható bemutatókon keresztül érzékelhetjük a sokszor egyáltalán nem könnyű "hétköznapi" feladatokat.
A korhű egyenruhába öltözött hagyományőrzők elevenítik meg nekünk nagyapáink, ükapáink és az Ő
felmenőik által hordott egyenruhákat és a használt felszerelést és fegyverzetet.
6. Mezőhegyes, Nyári edzőtábor (2017. július 18-23.)
A lovakat idén a Mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság biztosította részünkre. Ezen
lovakat 4 nap alatt szoktattuk hozzá a felszerelésekhez, beleértve a kardot és a lövések hangját is, nem
is beszélve arról, hogy nekünk is meg kellett ismerni őket és fordítva. Előttünk ilyen és ehhez hasonló
feladatokat ezekkel a lovakkal még nem hajtottak végre.
A tábor teljes ideje alatt a lovak ellátásába is besegítettek a huszárok. A reggel a lovak boxának
takarításával indult, majd az abrakolással folytatódott. Délelőttönként lovagló tudás szerinti
csoportokban történtek az ülésjavító edzések, a délután pedig közös alaki és karusszel elemek
gyakorlásával telt. A tagok elméleti és gyakorlati képzésen egyaránt részt vettek.
A tábor zárásaként az utolsó napon egy 6 lovassal begyakorolt karusszel került végrehajtásra teljes
huszár felszerelésben. Ügyességi feladatok bemutatására is sor került, valamint huszárjaink lóhátról
leadott lövésekkel is bizonyították rátermettségüket.
7. IV. NKE Sportnap (2017. szeptember 20.)
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem minden évben megrendezett Sportnapján is részt vett a Ludovika
Huszár Díszszakasz. Ezen eseményen 3 fő huszár képviselte egyesületünket Csete Dániel és Mészáros
Gábor az egyetem Rendészettudományi Karának hallgatói, valamint Medveczky Bálint a
Hadtudományi és Honvédtisztképző kar 3. évfolyamos tisztjelöltje. A rendezvényen 2 lóval vettünk
részt, hogy ezzel is demonstrálni tudjuk, hogy a Ludovika Huszár Díszszakasz tagjai nem csak
gyalogos huszárként állnak helyt, hanem lóháton is. A Díszszakasz tagjai a számukra kijelölt területen
mindhárom jármódban (lépés, ügetés, vágta) tudtak dolgozni lovaikkal, így a közönség érdeklődését
felkeltve a lóháton lévő huszárok köré hamar odagyűltek a nézelődők. A gyalogos huszárok pedig
informálták az érdeklődőket a Díszszakaszról és az Egyetem hallgatói részére nyitva álló sportolási
tevékenységekről.
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8.Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás (2017. szeptember 20-24.)
Az idén 78. alkalommal megrendezett Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár
Magyarország legjelentősebb és legrégebbi agrárgazdasági rendezvénye. A Nemzeti Közszolgálati
Egyetem Sportegyesület Ludovika Huszár Díszszakasz huszárai képviselték a díszszakaszt és a
Nemzeti Közszolgálati Egyetemet a Földművelésügyi Minisztérium Környezetügyért,
Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért Felelős Államtitkárság Hungarikum Főosztálya által felállított
standnál.
2017. szeptember 20-24. között minden nap két fő várta a kiérkező látogatókat. Az érdeklődők
megismerhették az I. Budapesti Honvéd Huszárezred korhű egyenruháját, valamint a stand területén
kiállított hungarikumokat. A huszárok a látogatók tájékoztatása mellett részt vettek a standhoz érkező
delegációk fogadásában is.
9.II. Ludovika Huszárverseny (2017. szeptember 30.)
A huszárverseny megnyitóján az LHD alapítója, Dr. Gál András Levente mondott köszöntőt és
nyitotta meg a versenyt. Az ünnepélyes megnyitót és a pályabejárást követően vette kezdetét a
csapatverseny. Négy huszárcsapat, csapatonként 4-4 fővel hajtotta végre az első feladatot, amely alaki
bemutatóból állt a 20*40 méteres díjnégyszögben.
Elsőként az isaszegi Szent Márton Lovas Hagyományőrző Egyesület 1-es csapata teljesítette az előírt
programot Békési Gábor vezetésével. Másodikként az isaszegiek 2-es csapata következett Palánkai
József vezényletével.
A harmadik csapatot a Mogyoródi Sándor-huszárok alkották Ferenczi Jánossal az élen. Végül a
negyedik csapat a házigazda Nemzeti Közszolgálati Egyetem Sportegyesület Ludovika Huszár
Díszszakasz csapata volt Kollár Csaba vezetésével.
Az alaki gyakorlatoknál nem csak a feladatok pontos végrehajtását, hanem a csapattagok egymással
való összhangját, a jármódok közötti átmenetek minőségét, a parancsok kiadásának milyenségét is
figyelte a zsűri. Minden alaki gyakorlat bemutatása után sor került a csapatok küllemi bírálatára is.
Ekkor ellenőrizték a fegyverek és felszerelések meglétét, a korhűséget, a karbantartottságot és az
egyenruhák állapotát, összhangját.
A versenyszám utáni ebédszünet alatt a „Pusztai Róka” Nomád Hagyományőrző Egyesület két tagja és
segítőik tartottak pörgős és izgalmakban bővelkedő honfoglalás-kori bemutatót.
Ezek után vette kezdetét az egyéni ügyességi verseny. A résztvevőknek 8 akadályt kellett leküzdeni 60
másodperces alapidő alatt. A versenyszám egyik különlegessége az volt, hogy egykezes
szárhasználattal kellett teljesíteni az akadálypályát, mert a másik kéz a kardot tartotta, amelyet egyes
feladatoknál használni kellett. Az ügyességi pályán voltak egyszerű ugróakadályok is, de némelyiknél
ugratás közben vágást is végre kellett hajtani: egy oszlop tetején elhelyezett bábút kellett lecsapni a
karddal. Volt, ahol három magasan elhelyezett koszorút kellett begyűjteni a kard segítségével. A
„folyosó” nevű feladat során jobbra és balra 3-3 vágást kellett ejteni, hogy az oszlopok tetején álló
bábúk a földre kerüljenek. Az akadályok teljesítésére meghatározott pontszámot kaphatott a
versenyző. Végezetül az győzött, aki hibátlanul, vagy a legkevesebb pontlevonással, a leggyorsabban
tudta teljesíteni a pályát.
Az egyéni ügyességi verseny után ismét a „Pusztai Rókák” következtek. Ezúttal látványos 16. századi
könnyűlovas harcászati bemutatót tartottak. Eközben a zsűri összeszámolta a pontszámokat az
eredményhirdetéshez, amelyre a nap zárásaként került sor ünnepélyes keretek között. A
versenyszámokban 1-3 helyezett került díjazásra.
A csapatverseny díjazottjainak sorrendje megegyezett az indulási sorrenddel, azaz az első díjat az
isaszegi 1-es csapat érdemelte ki. Második lett az isaszegi 2-es csapat, harmadikok a mogyoródiak és
végül negyedik a Ludovika csapata. A zsűri küllemi külön díjat adott át a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem Sportegyesület Ludovika Huszár Díszszakasz részére, elismeréséül annak, hogy az ő
csapatuk rendelkezett a legegyöntetűbb ruházattal és felszereléssel.
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Az egyéni ügyességi versenyben az isaszegi Szent Márton Lovas Hagyományőrző Egyesület tagjai
állhattak a képzeletbeli dobogó első három helyére. Az első helyet Palánkai József vívta ki magának
kiváló, hibátlan és nagyon gyors lovaglással Tű nevű heréltjén. Mögötte második helyen végzett
Békési Gábor Sátán nyergében, harmadik Horváth István Vénusz nevű lovával.
Az egyéni ügyességi versenyszám I. helyezettje Balla Zoltán emlékdíjat vehetett át a tavalyi egyéni
ügyességi verseny győztesére emlékezve, aki sajnos az idei versenyt már nem érhette meg. Ezentúl
minden évben átadásra kerül ez a díj az ügyességi szám győztesének.
Az ünnepélyes díjátadó során Jubileumi emlékplakettet kapott a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Sportegyesület Ludovika Huszár Díszszakasza a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző
Szövetségtől. A plakettet Székely Tibor hő. huszár ezredes a szövetség elnöke adta át Kollár Csaba hő.
huszár hadnagy a Ludovika Huszár Díszszakasz parancsnoka részére.
A zsűri küllemi külön díjat adott át a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Sportegyesület Ludovika
Huszár Díszszakasz részére.
A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség nevében Székely Tibor hő. huszár ezredes a
szövetség elnöke a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség arany érdemkeresztjét adta
át a versenyen Sándor Zsolt honvéd őrnagy a Honvéd Zrínyi Sportegyesület Katonai Lovas
Szakosztály szakosztályvezetőjének
Az eseményre kilátogatókat huszár ruházati és felszerelés kiállítás, gyerekeknek pedig kézműves
foglalkozás várta.
10. Erdély, 12. Őszi hadjárat (2017. október 5-9.)
A felszerelések gépjárműre történő málházását követően Budapestről indultunk útnak Szentegyházára,
ahova késő este érkeztünk meg. Másnap reggel Homoródfürdőre mentünk, ahol megtekintettük a
részünkre biztosított lovakat, majd Szöcs Elek huszárkapitány vezetésével egy felejthetetlen
lovastúrában lehetett részünk. Ezt követően ünnepi szentmisén vettünk részt, amelyen a helyi
tiszteletes lélekindító prédikációját hallgattuk meg.
A szentmisét követően az aradi vértanúk emlékművénél a többi résztvevővel együtt koszorút
helyeztünk el. Szombaton korán reggel izgatottan mentünk a lovakhoz, hogy átmenjünk velük
Szentegyházára, ahol már gyülekeztek a toborzó hadjárat résztvevői. 10 óra tájban indult el a menet,
mintegy 120 lovas és 70 szekér kíséretében, hogy a toborzó túrát végigjárja. Felemelő érzés volt
hallani és látni, ahogy ennyi ló és lovasa egyszerre zúdul alá a falu főutcáján.
A nap vége felé kései ebéddel vendégelték meg a helyiek a hadjárat résztvevőit tábori körülmények
között. Innen a lovardába mentünk vissza, ahol elbúcsúztunk lovainktól és a túravezetőnktől.
Este huszárbálon vettünk részt, ahol a helyi hagyományőrzőknek köszönhetően megismerkedhettünk a
helyi szokásokkal.
Vasárnap a felszerelések ápolása után részt vettünk a szentmisén, majd egy rövid túrára indultunk, így
a nap végén fáradtan pihentünk le, készülvén a másnapi hazautazásra.
11. Bulgária, Hungarikumok utcája (2017. október 18-20.)
Rilai Szent János október 19-én megtartott emléknapjára eső Magyar-Bolgár Barátság Napja (MBBN)
alkalmából október 17. és 20. között ünnepi rendezvénysorozat megrendezésére került sor Szófiában a
Nagykövetség és a Szófiai Magyar Intézet közreműködésével. A rendezvény keretein belül
megtekinthető volt a Hungarikumok utcája. Az eseményen faházakból álló sétálóutca, illetve színpad,
jurta és hungarikum sátor volt látogatható a vendégek számára.
A rendezvényt 2017. október 20-án Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter nyitotta meg,
melynek célja az volt, hogy a „Hungarikumok Gyűjteményében” található hungarikumok közül az
agrár- és élelmiszergazdaság, valamint a turizmus és vendéglátás területén fellelhető termékeket
bemutassák a bolgár látogatóknak.
A Földművelésügyi Minisztérium Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért Felelős
Államtitkárságának Hungarikum Főosztálya felkérésére a Ludovika Huszár Díszszakasz (a
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továbbiakban: LHD) kettő fő huszár részvételét biztosította a rendezvény időtartamára.
Kiss Zsolt, valamint Mészáros Gábor másodéves rendőr tisztjelölt utaztak ki a rendezvényre. A
helyszínen feladataik között szerepelt a Hungarikum sátorhoz érkező vendégek fogadása,
tájékoztatása, valamint az ott található kiállítás rövid bemutatása.
Az huszárok odaadással képviselték a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Sportegyesület Ludovika
Huszár Díszszakaszát és a magyarországi hagyományőrző közösséget egyaránt.
12. Rajtengedély vizsgával nem rendelkező lovasok versenye (2017. november 4.)
Rajtengedély vizsgával nem rendelkező lovasoknak szerveznek olyan kis versenyeket, ahol azok a
lovasok is összemérhetik tudásukat, akik még nem rendelkeznek versenyzői engedéllyel, illetve
kifejezetten erre készülnek. Ezek az események kiváló alkalmak arra, hogy saját lovagló tudásunkat
megmérettessük és a mindennapoktól eltérő formában is visszajelzést kapjunk róla.
Pogány Márton honvéd tisztjelölt díjlovaglásban a saját kategóriájában első helyezést ért el.
Limanowa Emléknap (2017. december 10.)
Az 1914. november 28. és december 18. között Galíciában Limanowa mellett lezajlott csata
megemlékezésére Sopronban gyűltek össze a hagyományőrzők. Ezen ütközet során az osztrák-magyar
csapatok megállították és a Dunajec folyó mögé vetették vissza a Krakkó irányába áttörni készülő
orosz csapatokat. A győzelemben külön büszkeség, hogy a német, osztrák és lengyel katonák mellett a
magyar huszárok és a honvédek olyan hősiességgel küzdöttek, ami példamutató volt, és kivívta a
harcoló felek elismerését.
Az emléknap a Szent Domonkos templomban vette kezdetét délelőtt tíz órakor egy emlékmise
keretében. Ezután a díszszakaszok átvonultak a Deák térre, ahol tizenegy órakor elkezdődött a téren a
megemlékezés. A beszédeket követően koszorúzásra került sor Muhr Ottmár huszártiszt, a 9.
Nádasdy-huszárezred parancsnoka, a limanowai csata hősi halottjának szobránál és a 9. Huszárezred
emléktáblájánál. A megemlékezés zárásaként a hagyományőrzők díszmenetet hajtottak végre, hogy
tiszteletüket fejezzék ki a hősök emléke előtt.
A támogatások eredményeként a Ludovika Huszár Díszszakasz magas színvonalon tudott eleget tenni
Alapító oklevelében megfogalmazott alapvető feladatainak:
-

az Egyetem rendezvényein és a katonai hagyományőrző eseményeken megjelenés;

-

a ludovikás lovas és katonai hagyományok elkötelezett ápolása;

-

hozzájárulás a honvédelmi, rendvédelmi és polgári közszolgálati életpályát választó magyar
fiatalok egészséges ön- és közmegbecsüléséhez.

Az egység ismertsége és elismertsége növekedett belföldön és külföldön egyaránt, felkészültségéről
tanúbizonyságot adva valamennyi nyilvános szereplésén.
A Díszszakasz azonban nem csupán, mint csapat, közösség fejlődött és gyarapodott, hanem az egyes
csapattagok lovas tudása, elkötelezettsége, fegyelme és hagyománytisztelete is minőségi javulást
mutatott.
A 2017. évi felkészülési programok és események közül az Földművelésügyi Minisztérium nyújtotta
támogatásból a II. Ludovika Huszárverseny, a Ludovika Huszár Díszszakasz nyári edzőtábora,
havi állandó lovaglások valósult meg.

10. Lövészszakosztály
A szakosztály 4 éves fennállása során elismert szereplővé vált a Magyarországi dinamikus lövészsport
életében. Számos lőtérrel, egyesülettel alakítottunk ki jó kapcsolatot. Számos egyesület tőlünk kér
segítséget, ha nem tudja önállóan megvalósítania versenyét és a tagságra támaszkodva, mi bátran
nyújtunk segítséget. A szakosztály egyre népszerűbb nem csak az egyetemi polgárok, de a civil
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sportlövők és a hivatásos szervek tagjai között is. Népszerűségünket legjobban példázza, hogy
októberben tartott felvételinkre összesen 109 fő jelentkezett. A szakosztály létszáma töretlenül
növekszik, de igyekszünk szem előtt tartani, hogy valamennyi hivatásrend megtalálható legyen
nálunk.
Összesen 85 taggal rendelkezünk, melyek közül 56 fő hallgató, 5 fő oktató, 1 fő dolgozó, 12 fő NKE
volt diák (alumni), 11 fő pedig külsős jogállású.
Az idei év folyamán számos dinamikus lövész versenyen vettünk részt, amely során nem volt ritka,
hogy a dobogó legmagasabb fokára állhattunk. Legnagyobb sikerként a 2017. július 8-án megtartott
Magyarországi IDPA Országos Bajnokságot említhettük, ahol több kategóriában szereztünk I.
helyet, sőt volt olyan kategória, ahol kizárólag tagjaink álltak a dobog.
2017. október 29-én harmadik alkalommal rendeztük meg immár hagyományos IDPA
versenyünket, amely ismételten nagy sikert aratott. 124 versenyző mérte össze tudását, köztük
hallgatók, sportlövők és számos rendvédelmi szerv tagjai. Fontosnak tartjuk, hogy a lövészet
mellett folyamatosan szélesítsük látókörünket is az új eszközök, műszaki megoldások terén. Idén is
megejtettük már-már hagyományosnak tekinthető szakmai kirándulásunkat Európa legnagyobb
fegyverkiállítására az IWA-ra Nürnbergbe. A szakmai sikerek mellett igyekeztünk a klubéletet is
minél színesebbé tenni. Az első félévet közös karabély lövészettel zártunk.
Összességében elmondható, hogy 2017-ben is tartalmas évet zártunk. Népszerűségünk továbbra is
töretlen az egyetemi hallgatók körében. Munkánknak köszönhetően, folyamatosan lépnek be tagjaink
a magyar dinamikus lövészek mezőnyébe, ezzel is öregbítve az egyetem hírnevét. Idén is új
barátokra szert, és úgy gondoljuk, büszkén emelhetjük magasra az egyesület zászlaját.
Tréningek, és versenyek:






2017. augusztus 03 -04. Jászfelsőszentgyörgy kombinált karabély – pisztoly tréning, 3450 db
lőszer felhasználása
2017. szeptember 16. Fegyveres Biztonsági Őrségek VIII. Országos Szakmai Csapatverseny
2017. október 8. III. Amazon Kombinált Lövész verseny
2017. október 28. III. Közszolgálati Kézifegyver Kupa
2017. 11. 03 – 04. Esztergom, felkészítő edzés és V. Iskolázó Lövész verseny 4600 db lőszer
felhasználása

A szakosztály tagjainak elért eredményei:
2017. szeptember 16. Fegyveres Biztonsági Őrségek VIII. Országos Szakmai Csapatverseny
Egyetemi kategória II. hely
(Ziska Vivien, Boros Anita, Takács Réka Gyöngyvér, Heffenträger Zoltán, Szigeti Gábor)
2017. október 8. III. Amazon Kombinált Lövész verseny
Hallgató kategória:
I. helyezett: Takács Réka Gyöngyvér II/2.
II. helyezett: Tuska Natália III/3.
III. Márton Mercédesz III/2.
2017. október 28. III. Közszolgálati Kézifegyver Kupa
Női kategória:
I. helyezett: Takács Réka Gyöngyvér
Oktató kategória:
I. helyezett: Szikszay Tamás
Hivatásos kategória:
III. helyezett: Szikszay Tamás
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2017. 11. 04. V. Iskolázó Lövész verseny
Hallgató fiú kategória:
I. helyezett: Kóczán László III/4.
II. helyezett: Schreiner András III/3.
III. helyezett: Kovács Balázs III/4.
Hallgató lány kategória:
I. helyezett: Tuska Natália III/3.
II. helyezett: Márton Mercédesz III/2.
III. helyezett: Drótár Zsófia II/9.
A szakosztály működéséhez jelentős segítséget jelent a RUAG és az INHOLD szponzori támogatása.
11. Néptánc szakosztály
A 2015. év februárjában megalakult Néptánc szakosztály legfőbb célja, hogy kulturális értékeinek
képviselőjeként aktívan részt vegyen az NKE SE munkájában. Ennek legfőbb eszközei a heti
rendszerességgel tartott edzések, valamint táncházak szervezése, valamint egyéb a hagyományok
megőrzéséhez hozzájáruló kulturális eseményeken való részvétel. Az elmúlt év során a csoport
életében számos változás történt, mely olykor előre lendítette, olykor kissé lassította a munkát,
azonban mostanra egy erős, összetartó és lelkes csapat alakult ki, akikkel öröm együtt dolgozni.
2016. első félévében több személyi változás volt a szakosztályon belül. A szakosztályvezetői posztot,
és ezzel együtt a női oktatói helyet is Felde Rebekától Hadobács Katalin vette át, ezt megelőzően a
csoport megvált férfi oktatójától, ezért az I. félév során ideiglenesen Mosóczi István látta el a férfi
tánckar vezetését. Ősztől Kerepesi Zoltán személyében új állandó táncpedagógust kaptak a táncosok.
Az előző évhez hasonlóan 2017-ben is keddenként tartottuk az edzéseket 18:30-tól 21:30-ig a az
RTK Speciális épület termében.
Az egyes próbák során a táncosok kezdetben motívumokkal ismerkednek, majd ezek kapcsolódási
rendjét sajátítják el az adott táncnyelv szerkezetének megfelelően. Az így megszerzett tudás teszi
lehetővé, hogy az a táncos, aki „jól beszéli” a tánc nyelvét, képes legyen közvetíteni ilyen formában a
mondanivalóját; „beszélni a táncával”. Talán ez a legfontosabb dolog, amelyet egy igazi táncosnak el
kell sajátítania. Mindezek mellett természetesen szakosztályként fontos, hogy időnként tudásunkról
számot is adjunk, és egy-egy rendezvényen műsorainkkal hozzájáruljunk az esemény hangulatához.
2017. év során a szakosztály részt vett a Ludovika Fesztiválon, illetve az Egyetemi Sportnapon,
melyeken színpadi műsorokkal szórakoztatta a rendezvények látogatóit, valamint jó hangulatú
táncházak keretében a bátrabbak tánctudásukat is kipróbálhatták.
Emellett 2 táncház került megrendezésre, mely hatására számos új taggal bővült a csoport.
Még a nyár folyamán a Bartók Táncegyüttes kísérő tánckaraként lehetőséget kaptunk tudásunkat
bemutatni a ’Jurjevanje Folklore Festival’-on.
Összességében elmondható, hogy a Szakosztály eredményes évet zárt, sikerült egy erős, jól működő
közösséget létrehozni, akik az edzéseken túl is szívesen szerveznek közös programokat, melyekre
örömmel hívják meg barátaikat, csoporttársaikat is.
12. Röplabda szakosztály
Szakosztályunk létrejöttét a röplabda iránti szeretet vezérelte, de fontos célunk a hallgatók fizikai
állapotának fejlesztése és a versenyszellem fokozása is. A szakosztály megalakításánál alapvető
szempont volt továbbá, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem minden karáról biztosítva legyen a
hallgatók számára a csapatban való sportolás, ezáltal is lehetővé téve, hogy hallgatóink
megismerjék más szakirányos hallgatókat, illetve az évfolyamok egymást, összetartsanak,
megtanulják, hogyan kell csapatban dolgozni, mely készségeket majd hivatásukban is kamatoztatni
tudják a jövőben.
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Büszkék vagyunk arra, hogy a 2017 évben sikeresen elértük azt, hogy szakosztályunk az egyetem
valamennyi karáról rendelkezik aktív játékosokkal (KVI, ÁKK, HHK, RTK, NETK). A
Rendészettudományi Karon kívül a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, az Államtudományi és
Közigazgatási Kar, a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar, illetve a Katasztrófavédelmi Intézet
hallgató is részt vesznek a szakosztály mindennapi életében.
Sikerült felépítenünk egy közel 25 fővel működő állandó versenyzői csoportot, melynek tagjai a
Sport Pont Egyetemi Röplabda Bajnokságban Mix, illetve női kategóriában képviseltetik magukat.
2017. évi eredmények:





MEFS Sport Pont Egyetemi Bajnokság 2017. első félév: Mix csapat: IV. helyezett,
Női csapat: V. helyezett
Az őszi bajnokság még jelenleg is tart. Aktuális helyezés:
MEFS Sport Pont Egyetemi Bajnokság 2017 őszén: Mix csapat: III. helyezett,
Női csapat: IV. helyezett
NKE SE Mikulás Kupa: Mix csapat: II. és III. helyezett

Szakosztályvezető: Juhász Dalma

13. RTK Futsal szakosztály
Egyetemünk futsal szakosztálya a tavaszi félévben a Budapesti Egyetemi Futsal Bajnokságban vett
részt, melyen sajnos nem jöttek az eredmények, így idén nem jutottunk be a Final Fourba. Az ELTE
által szervezett Kárpátok Egyetemi Kupáján, mely nemzetközi futsal torna, egyesületünk csapata az
előkelő 3. helyet szerezte meg!
Szintén tavasszal próbáltuk ki magunkat első ízben a MEFOB futsal rendszerében, melyen a
szombathelyi hallgatóktól kaptunk ki, így kiestünk.
Ősszel a költözés, pályák használata miatt edzésből alig jutott a futsal szakosztálynak, viszont új
kezdeményezésünk sikeresnek bizonyult.
NKE LIGA néven labdarúgó bajnokságot szerveztünk, melyen 120 hallgató 6 héten keresztül
heti 2x 40 percet focizhatott, így gyakorlatilag az edzéslehetőséget ilyen formában tudtuk biztosítani.
Emellett sikerült más kar hallgatói közül is tehetséges felkutatni.
A BEFS futsal bajnokságban idén ősszel is részt veszünk, az eddig lejátszott 2 mérkőzésből 1-1
győzelem és vereség a mérlegünk.
Az idei évben TAO-ra pályázatunk, melyen az elnyert összegből sportmezeket, garnitúrákat,
labdákat veszünk a hallgatók részére.
Szakosztályvezető: Nagy Ádám
14. RTK GYM szakosztály
Az NKE SE RTK-GYM szakosztály profilja az elmúlt évekhez hasonlóan a fizikai erőfejlesztés, és
az egészséges mozgáskultúra elsajátítása, a modern, funkcionális edzésmódszerekkel, különös
tekintettel a kettlebellel, illetve a saját testsúllyal végzett edzésekre. A szakosztály két helyszínen
üzemel, az RTK-GYM I. a Kar területén található, a speciális épület egy üres termében rendeztük be
edzőtermünket a Sportegyesület támogatásával, egy héten három alkalommal tartunk edzést. A
tanév kezdeti időszakában a szokásosnak megfelelően nagy, bár az elmúlt éveknél csekélyebb
érdeklődés volt a hallgatók részéről, amiben nagy szerepe volt annak a ténynek, hogy ebben az
időszakban egy súlyos sérülés (bicepsz szakadás, műtét) miatt az edzéstartásban, illetve a
reklámtevékenységben (bemutatók, versenyek) először egyáltalán nem, később is csak korlátozott
mértékben tudott a vezető edző Fonbank Roland úr észt venni. A Kar területén tartott edzéseket tavaly
végzett cross training edzőink, Bucskó Rita és Pethe Sándor vették át, kezdő tisztként azonban
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szolgálati leterheltségük miatt jelenlétük sokszor nehezen megoldható. Jelenleg a szakosztály aktív
létszáma 15-30 fő között ingadozik, tanulmányi terheléstől függően, amely a várthoz képest nemhogy
csökkent volna a bevezetett reformokkal, de olyan szintre fokozódott, hogy gyakorlatilag
ellehetetleníti a szakosztály munkáját. A hallgatók rendszeresen 8-tól 18 óráig vannak órán, edzés
tartása csak késő este lehetséges, ami az érdeklődést szinte nullára csökkenti, az edzőkre pedig a napi
életet megnehezítő terhet ró. Ennek ellenére a szakosztály stabil hátteret biztosít azoknak is, akik
komolyan sportolni szeretnének, de azon érdeklődőknek is, akik csak alkalomszerűen mozognának. A
vizsgált időszakban két országos szintű versenyen szerepeltünk eredményesen, melyekről külön
beszámolót készítettem, a honlapon megjelent.
Az NKE SE RTK-GYM Oktogon Mozgásakadémián bérel termet, ez az edzés populárisabb, a civil
közönséget célozza meg, és jelentős sikereket ért el az NKE SE népszerűsítésében az Egyetem falain
kívül. Stabil 20 fővel (természetesen érezhető, de az egyeteminél jóval kisebb fluktuációval) működik,
heti 3 edzéssel, melyek mindegyikét a vezető edző tartja. A közönség teljesen vegyes korosztályból és
társadalmi rétegből kerül ki, a komoly versenyzőktől az idősebb, rehabilitáció iránt érdeklődő
generációig mindenki képviseli magát. A GYM Oktogon megalapítása óta, stabil, állandó, teljesen
problémamentes, "felnőtt" klub, egy kiváló hangulatú, komoly szakmai munkát felmutató hely, ahol a
szakosztály tagok kiszakadhatnak a napi terhelésből, és jól érezhetik magukat. Jelenleg elmondható,
hogy az egyetemi hallgatók érdektelensége, lustasága és mérhetetlen leterheltsége miatt állandó
túlélési problémákkal küzdő GYM I. és a jelenleg hasonló okok, valamint Fonbank Roland úr sérülése
miatt nem üzemelő Ju-Jitsu szakosztály mellett az Oktogon klub a "GYM-birodalom ékköve." Ezek
alapján az elmúlt félév tanulsága az, hogy amíg a hallgatók tanulmányi terhelése az ígért módon nem
rendeződik, a szakosztálynak érdemes nagy hangsúlyt fektetni a civil világ felé történő nyitásra, ahol
jelentősen nagyobb érdeklődésre és presztízsre számíthatunk.
15.Testépítő szakosztály
2017. május - Tasnádi Bence vette át a szakosztály vezetését Boda Gergőtől.
2017 őszi félév. Ez az időszak nagy megpróbáltatásokkal indult, mert a tervezett szeptember helyett
csak októberre költöztették le a gépeket és 1 hónapos csuszással kezdtük meg a működésünket.
A teremfelügyelő és egyben edző kolléga ekkor kapta meg az első fizetés emelését, majd később
lehetőségünk volt még ezen is emelni a remek bevételek és ő maga sokkal motiváltabb és ambiciózus
lett a munkájával kapcsolatban. Maga a bérlet árusításokkal nem volt semmi gond, rendben lementek
és a hallgatók örültek, hogy végre tudnak konditerembe járni.
Következő nagy lépésünk a terem fejlesztésében a karbantartás volt, mivel a költözés és a rendkívüli
amortizáció miatt a gépek állapota nem kevés kívánni valót hagyott maga után. Ezek orvoslására
felkerestem egy erre specializálódott szakembert (Somogyi Ferencet), aki kellő tudással és remek
árajánlatokkal a mai napig segíti és karbantartja a termet.
Az első nagy felújítást december közepére sikerült végrehajtani, amikor is a drótköteleket, kézi
súlyzókat, padokat sikerült használható állapotba hozni. A második felújításnál már kevesebb dolgunk
akadt, ám de annál fontosabbak, mint például az eltört keresztcsiga megjavítása, illetve a padok
állíthatóságának helyrehozatala. Ezzel a 2 nagy munkálattal használhatóbbá és barátságosabba tettük a
termet, amely meg is látszódott a második féléven, vagyis 2018-tól, mert elkezdtek hozzánk járni
egyetemi dolgozók és civil karos hallgatók szép nagy számmal. Időközben kisebb újítások is történtek,
mint például a kardió gépekhez sikerült szerezni tápkábeleket és így egyszerre használható lett minden
gép (költözéskor valahova elkavarodtak).
Az Elnök úr segítségével kaptunk a testnevelési tanszéktől 3db TRX-et, ami a hallgatók nagy örömére
remek edzési lehetőséget tud nyújtani.
2018 tavaszi félév
Ezt az időszakot azért szeretném megemlíteni még, mert sikerült utána járni Somogyi Ferencen
keresztül több olyan használt, de nagyon jó állapotú gépnek, amik később is opcióként szerepelhetnek
a szakosztály terveiben. Többek közt a jelenlegi edzőtornyot amit vettünk, azt is az úriemberen
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keresztül sikerült lebeszélni. Amióta az edzőtorony itt van a konditeremben azóta sokkal jobban tud
oszlani a nagy tömeg és a gépek leterheltsége sem olyan nagy mértékű, mint korábban. Egyszerre 5
ember tud rajta dolgozni, ami váltásban 10 embert jelent.
16. Tenisz szakosztály
A 2017. évben tavasszal beneveztünk a X. kerületi Amatőr Bajnokságba, ahol végül V. helyen
végeztünk. A szeptember 20.-án megrendezett Egyetemi Sportnapon Dr. Morvay Józseffel párosban
II. helyezést értünk el. December 9.-én a Kancellária SE rendezésében Mikulás Kupán Dr. Morvay
József Bálint Sára, Rékával vegyes párosban II. helyezést értek el.
Mivel a Ludovikán nem készültek el a tenisz pályák, s nincs lehetőség fedett pályán sem játszani, így a
téli időszakban amíg nem lehet a szabadban játszani a szakosztály tagjai különböző helyszíneken
szervezték meg a játékot. Ezeken a pályákon 3-4 ezer forint /óráért játszunk.
A szabadban történő játék az időjárástól függ. A Zrínyi laktanyában a salakpálya minőségével
voltak gondjaink. A BHD üzemelteti és adja bérbe a pályát, neki lenne kötelessége ezt
megcsináltatni. A Ludovikán nincs pálya.
A szakosztályvezető véleménye: Az olyan szakosztálynak, amelynek nincsenek biztosítva az alapvető
feltételei a működéséhez, az előbb-utóbb megszűnik. A tagság nem fog fizetni tagdíjat a semmire,
inkább keres jobb megoldást, ahol tud játszani. Szomorú, hogy ide jutottunk. Egy biztos, hogy nem
bennünk van a hiba. fordulását. Reménykedünk, hogy valami kedvező megoldást találnak számunkra
és akkor folytathatjuk a sportolást.
17.Tollaslabda szakosztály
Az NKE SE Tollaslabda Szakosztálya a 2017-es szezon szeptember eleji kezdetétől fogva nagy
hangsúlyt fektetett arra, hogy a tollaslabda sportágat minél több emberrel megismertesse. Toborzókat,
versenyeket, edzéseket vezényeltünk le nemcsak a felnőttek, hanem természetesen a gyerekek számára
is.
Szabadidős versenyek
Szakosztályunk 2017. szeptember 9-én és október 7-én Pesti Sport Kupa néven rendezett
versenyeket a Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus sportcsarnokában, melyek elsődleges
célcsoportja a sportágat még csak kezdő szinten művelő gyerekek, illetve a néhány éve versenyző
fiatalok voltak. A szeptemberi tornán az U13-as és az U15-ös, az októberin pedig az U11-es, az U13as és az U15-ös korosztályok számára kerültek kiírásra versenyszámok.
A Pesti Sport Kupák nagy érdeklődés mellett zajlottak, különösen az októberi forduló, amelyre több
mint 80 játékos nevezett! A dobogósok érmet, tárgyjutalmat nyertek és valamennyien sok mérkőzést
játszottak.
Toborzók minden hétvégén
A Pesti Sport kupák mellett tollaslabda szakosztályunk Szabadidős Szakágának égisze alatt heti
rendszerességgel (szombatonként) toborzókat tartottunk Mányoki úti tornacsarnokban. A Szabadidős
Szakág egyik legfőbb célja a tollaslabda sportág megismertetése és megkedveltetése. Mivel a
tollaslabdázás, mint kijelölt pályán, kötött szabályok szerint művelt sportág, még kevésbé ismert
Magyarországon, a megismertetésre, megszerettetésre helyezzük a hangsúlyt.
Toborzóinkon bárki részt vehetett játéktudástól és kortól függetlenül. Az elmúlt hónapokban
megfordult nálunk 2éves kisgyerek és 60 év feletti úriember is. A résztvevők számára díjmentesen ütőt
és labdát biztosítottunk. Egy-egy alkalommal az esetek többségében 3 oktató állt az érdeklődők
rendelkezésére. Mindegyikük rendszeresen foglalkozott gyerekekkel is. Az oktatók feladata az volt,
hogy a mozogni vágyók számára megmutassák a tollaslabdázás lényegesebb tudnivalóit, és ha igény
volt rá, gyakoroltassák is azokat.
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A program keretében egész családok számára is tudtunk játéklehetőséget biztosítani, mivel szükség
esetén a kisebb gyerekekkel az oktatók folyamatosan foglalkozni tudtak. Alapvetően tollaslabdával
kapcsolatos gyakorlatokkal próbáltuk lekötni a gyerekek figyelmét, de szükség esetén más
sportjátékokat is bevetettünk. (Pl. a 2 éves kisgyereknek lufit dobáltunk, és azt próbálta eltalálni
ütővel. Amikor ezt megunta, szabadon játszottunk a lufival.)
Szabadtéri rendezvények
A szezon folyamán kipróbáltuk, hogy a programjaink működnek-e szabadtéren is, ezért két nyári
hétvégén (egyszer a Gellért-hegy oldalában, egyszer a Margit-szigeten), illetve a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem által szervezett sportnapon és a szintén az Egyetem égisze alatt
lebonyolított Ludovika Fesztiválon is tartottunk toborzókat, egytől egyig nagy sikerrel.
Toborzó versenyek
A Szabadidős Szakág szervezésében sor került úgynevezett toborzó versenyekre is a Mányoki úton,
amelyeken kifejezetten szabadidős játékosok vehettek részt. Ezeken a versenyeken külön csoportban
indulhattak a tollaslabdázással most ismerkedők, a gyerekek, illetve a rendszeresebben tollaslabdázó,
rutinosabbnak számító szabadidős játékosok. A toborzó versenyek lebonyolítási rendjét úgy
alakítottuk ki, hogy mindenki egyforma számú mérkőzést játsszon. A versenyeken kupa, érem és
emléklap díjazás volt. A gyerek csoportoknál figyeltünk arra, hogy minden gyerek nyerjen érmet,
természetesen úgy, hogy ehhez valódi sportteljesítményt kelljen produkálnia.
A versenyek lebonyolítása lehetővé tette, hogy szülők és gyerekek egyaránt indulhassanak, így teljes
családok is részt tudtak venni rajtuk, sőt a páros versenyszámokban több gyerek-szülő pár is nevezett.
15 fővel növekedett a versenyzői csapat létszáma, a toborzóknak és toborzó versenyeknek
köszönhetően az elmúlt hónapokban több száz ember ismerkedett meg a pályán való tollaslabdázással,
illetve játszott a tollaslabdázás szabályainak megfelelő mérkőzést. Többen közülük rendszeres
tollaslabdázókká váltak, így a program végére (2018 tavaszára) összesen 15 gyerek igazolt le
szakosztályunkhoz.
Több edzéslehetőség a versenyzőknek
A versenyzők számára külön foglalkozásokat szerveztünk. A Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi
Campus sportcsarnoka mellett 2018 januárjától a Budapesti Komplex SZC Pogány Frigyes
Szakgimnáziumának tornatermében is sikerült szabad időpontokra szert tennünk, így jelentősen
növelni tudtuk a gyerekek edzésmennyiségét.
Kiváló eredmények az országos ranglistaversenyeken
Talán a több edzéslehetőségnek is köszönhető, hogy versenyzőink a 2017-18-as szezonban is kiváló
eredményeket értek el.
A saját rendezésű NKE SE kupa (2018. szeptember 24.) névre hallgató torna U15 leány páros számát
például Farkas Éva és Vetor Tánya nyerték, Vetor Nikol és Mucsi Benedek (Tisza TSE) a 2017.
november 19-én megrendezett Pelikán Kupán győzedelmeskedtek az U15-ös vegyes párosok
mezőnyében, míg Vetor Nikol és Vetor Tánya a 2018. január 27-én megrendezett Vízmű Kupa U15
leány páros versenyszámában nem találtak legyőzőre, hogy csak néhányat említsek a számos szép
eredmény közül.
Terveink
Az év további részében tovább szeretnénk színesíteni a programjainkat. A Szabadidős Szakág égisze
alatt rendszeresen rendeznénk háziversenyeket, villámtornákat. A gyerekek számára tovább bővítjük a
tollaslabdázásra rávezető, kedvcsináló, játékos gyakorlatokat, illetve megnöveljük a szabadtéri
rendezvényeink számát is.
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A Nemzeti Közszolgálati Egyetem minden olyan rendezvényéhez megpróbálunk csatlakozni, ahol a
rendezők nem tartják zavarónak a tollaslabda sport megjelenését. (Akár aktív mozgással, akár csak
hírverés formájában.)
Versenyzőinkre továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk, támogatjuk őket abban, hogy minél több
országos szintű megmérettetésre jussanak el, és igyekszünk a lehető legtöbb edzéslehetőséget
biztosítani számukra.
Mindezek eredményeképpen bízunk benne, hogy a szakosztály taglétszáma továbbra is növekedni fog
és hasonlóan szép sikereket fogunk elérni, mint a 2017-18-as szezonban!
18. Tonfa szakosztály
Az Tonfa Csoport/Szakosztály 2008-óta működik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Rendészettudományi Karán (korábban Rendőrtiszti Főiskola), azaz 2016-ban ünnepelte a 18.
születésnapját. A 2017. év a hagyományoknak megfelelően igen termékenyre sikeredett.
Események, résztvevők:
január
-

RTK Nyílt nap, toborzás, két bemutató, 14 fő
Zugló Önvédelmi képzés, szeminárium cserkészeknek, 2 fő
Magyar Kultúra Napja - Jótékonysági Bál Székelyhídon, Böjte Csaba atyával és Béres Csaba
polgármester úrral, egyeztetés a szeptemberi edzőtáborról és együttműködésről

február
-

XV. Tonfa és Harcművészeti Edzőtábor 68 fő
Karate Edzőtábor a Shinden Dojó szervezésében 2 fő
Karate - Bódi István küzdőtechnikai szeminárium RTK, 35 fő

március
-

Karate Maraton - 30.000 technika, Szigetszentmiklós, 10 fő
NBT RE-AKCIÓ Pétfürdő, bemutató, 12 fő

április
-

NBT RE-AKCIÓ Sopron, bemutató 10 fő (MTV felvétel)
Országos Rendőr- és Tűzoltónap, bemutató, 18 fő (YOU TUBE- Lánykérés a Tonfa Csoport
bemutatóján – 18.000 megtekintés)
NKE RTK Nap, bemutató, 8 fő

május
-

Rendőrnap Csepel, bemutató, 8 fő
Erdélyi Edzőtábor és Bemutató, Jádremete, 45 fő
Ludovika Fesztivál bemutató, 12 fő
Egészségnap Varga István Ker. Szakgimnázium és Szakközépiskola, 2 bemutató, 9 fő
NBT RE-AKCIÓ bemutató 9 fő
XXII. Kerületi Közbiztonsági Nap bemutató, 6 fő
Karate Edzőtábor a Shinden Dojó szervezésében, Vanyarc, 3 fő

június
-

III. Szigetközi Sárkányhajó Sport és Gyermek Fesztivál, Kimle, bemutató, 5 fő
XII. Ker. Rendőrkapitányság Közbiztonsági nap, Gesztenyés kert, bemutató, 7 fő
SIG Sauer lövészverseny, Nagytétény, segítők, 6 fő
Múzeumok Éjszakája, Rendőrmúzeum, bemutató, 14 fő
Mátyás Gyermektábor, Budapest XII. Ker., bemutató, 6 fő

július
-

IBK HF Nemzetközi Karate Edzőtábor, 1 fő (3. Dan vizsga)
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-

Karate Edzőtábor a SESE Dojó szervezésében, Ócsa, verseny és képzés, 3 fő
Kispesti Napközis Tábor, Bűnmegelőzés, bemutató, 6 fő

augusztus
-

Taktikai képzés a Parlament Őrség részére, Kiskunlacháza, segítők, 3 fő
NKE RTK Alapképzés Toborzó Bemutató, 14 fő
Mike Peacock nyug. sheriff előadása az floridai, orlandói rendészeti képzésről

szeptember
-

NBT RE-AKCIÓ Monor, bemutató, 10 fő
Szigetmonostori Rendvédelmi Nap, bemutató, 5 fő
III. Egyetemi Sportnap, 16 fő
XVI. Tonfa és Harcművészeti Edzőtábor, Székelyhíd, 34 fő (továbbá 2 instruktor, Somorjai
Gábor és Baksai Károly került felavatásra)
27. NBT RE-AKCIÓ, Mándy Iván Speciális Szakiskola, bemutató, 9 fő

október
-

Tonfa Challange, 10 fő
NBT RE-AKCIÓ Szivárvány Gimnázium és Szakképző Iskola, bemutató, 10 fő

november
-

XXXIV. Swat Round-Up International, Florida, Orlando, verseny,10 fő
NKE RTK (Bizottság) bemutató, 16 fő
Mini RE-AKCIÓ, Than Károly Ökoiskola, bemutató, 6 fő

december
-

Intézkedéstaktikai és Elsősegély Szeminárium, 15 fő

A szakosztály tagjai sok esetben szabadidejükből áldozva vesznek részt a bemutatókon, eseményeken.
19. Vívó szakosztály
A Szakosztály küldetése a honvéd tisztjelöltek vívással történő megismertetése, 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 együttműködésre való törekvés más
sportegyesületek vívószakosztályaival és a veterán vívók szervezeteivel.
A Szakosztály feladata a sportolók nevelése, sportszakmai felkészítése az eredményesség érdekében,
tagjai részére rendszeres edzési, versenyzési lehetőség biztosítása, az utánpótlás nevelésről történő
gondoskodás, a Szakosztály közösségi életének szervezése, a működési feltételeinek javítása.
A Szakosztály tagja lehet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem minden hallgatója, oktatója és
alkalmazottja, a fegyveres és rendvédelmi szervek hivatásos, szerződéses és közalkalmazotti
állománya, valamint a katonai és rendészeti oktatási és felsőoktatási intézmények hallgatói állománya
és családtagjaik, 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 abban foglalt kötelezettségeit. Részt vesz a Szakosztály
célkitűzéseinek megvalósításában, valamint tevékenységével erősíti, a versenyeken, rendezvényeken
képviseli annak általános és sporterkölcsi normáit, hagyományait.
A Szakosztály szakmai munkáját, az utánpótlás nevelést, illetve versenyzők felkészítését heti négy
alkalommal, minden hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön 16:00-tól végzi a Zrínyi Miklós
Laktanya és Egyetemi Campus 44-es épületében, az erre a célra kialakított 4 felfestett pásttal, és a
hozzájuk tartozó 8 három-fegyvernemes találatjelző berendezéssel felszerelt Szüts János
vívóteremben. A Klub tagsága a párbajtőr és a kard szakágat képviseli.
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A Szakosztály vezetése, tagsága
A Szakosztály irányítását háromfős vezetőség végzi (szakosztályvezető és két helyettes), melynek
szakmai munkáját a Klub korábbi vezetője, jelenleg tiszteletbeli szakosztályvezetője, vezetőedzője
segíti. A gazdálkodási feladatok felügyeletét a szakosztály gazdasági vezetője végzi. A Klubot
diplomáciai szinten az elnök képviseli (Padányi József vörgy), aki egyben stratégiai szinten felügyeli,
szükség esetén meghatározza a szakosztály tevékenységének teljes spektrumát.
A vezetőedző szakmai munkáját jelenleg két vívómester, és 1 fő fiatal edzőtanuló segíti. Az
edzőtanuló fő feladata az utánpótlás-nevelés működtetése.
A szakosztály tagsága mind hivatásrend, mind kormegoszlás, mind pedig előképzettség és
felkészültség alapján igen sokszínű. A katonatisztek és honvéd tisztjelöltek mellett, mérnökök,
jogászok, közgazdások, tanárok, üzletemberek, közszolgálati dolgozók, egyetemi hallgatók, közép- és
általános iskolás diákok éppúgy látogatják az edzéseket, mint egykori rendőrök, vagy nyugállományú
katonatisztek. Legfiatalabb tagunk 9, a legidősebb 75 éves. Ennek a sokszínűségnek része, hogy a
kezdőtől a 25 éves rutinnal rendelkező igazolt versenyzőig, szakmai előélet tekintetében pedig a
tőrözőtől a szablyavívóig, négy fegyvernem és mindkét nem rendelkezik képviselettel tagságunkban.
A Klub létszáma folyamtatosan változik, jelenleg meghaladja a 90 főt, amelyből több mint 55 fő
igazolt és 25 fő aktív versenyző. (Az aktív, edzéseket rendszeresen látogató tagság 60-70 fő.) A
versenyzők többségében a párbajtőr szakágat képviselik, ugyanakkor támogatási időszakban
kardozóink is vettek részt versenyeken. Míg 2015 októberében 20, egy évvel később 25, 2017-ben
pedig már 39 tagunk rendelkezett különböző versenyengedéllyel
A szakosztály küldetése a honvéd tisztjelöltek vívással történő megismertetése, 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 együttműködésre való törekvés más
sportegyesületek vívószakosztályaival és a veterán vívók szervezeteivel.
A Szakosztály munkája
2017-ben kiegyensúlyozott szakmai munka folyt szakosztályunkban, amelyhez nagyban hozzájárult a
Magyar Vívó Szövetség által biztosított (pályázatok) támogatások volumene, az egyetemi
hozzájárulások, illetve a tagdíjbevételek emelkedése.
A 2016-os évben beindított iskolai vívás program 2017 első felében folytatódott az utánpótlás nevelés
égisze alatt. Ennek keretében két edzőnk tartott 2016 szeptembere és 2017 júniusa között
vívószakkört a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumban heti két alkalommal
(kedd, csütörtök) 11 fő részére, illetve testnevelés óra keretében szintén heti két alkalommal a
Patrona Hungariae Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti
Iskolában két osztály, összesen 51 fő részére. Az iskolák nem kívánták tovább fenntartani a
programot, ezért az akkor bekapcsolódott gyermekek 2017 második félévétől már a szakosztály rendes
tagjaként folytatták a megkezdett szakmai munkát.
A szakosztályban folyó szakmai munka folyamatos volt három vívómester, egy edző és egy edzőtanuló vezetésével. Amatőr és igazolt versenyzőink, valamint hobbivívóink is rendszeresen látogatták
az edzéseket, és részt vettek a megrendezésre kerülő versenyeken.
2017. április 19-én szakosztályunk közgyűlést tartott, amelyen az egyik szakosztályvezető helyettesi
és a gazdasági vezetői pozícióban történt változás. A tagság Islai Ferenc megüresedett
szakosztályvezető helyettesi helyére Halmai Ottó századost, Kurucz Andrea megüresedett
gazdasági vezetői helyére pedig Soós Dóra Evelynt választotta meg egyhangú szavazás
eredményeként. A közgyűlés eredményeként módosításra került a Tiszti Vívó Szakosztály Szervezeti
és működési Szabályzata is, amely többek között a havi szakosztályi tagdíj összegét is érintette, ami
így 3000 Ft-ról 5000 Ft-ra emelkedett.
2017 januárjában került leigazolásra Marosi Ádám, júliusban pedig Kasza Róbert öttusa
világbajnok, akik a 2017-es országos bajnokságon már egyesületünk színeit képviselték.
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Az Egyetemi és Főiskolás Sport Bajnokságon, sajnálatos módon lényegesen gyengébben szerepeltünk,
mint előző évben, tekintve, hogy a két válogatott kerettag női párbajtőröző nem tudott részt venni a
megmérettetésen.
A beszámolási időszakban több sport és sportág-népszerűsítő, valamint egyéb kiemelt rendezvényen
vettünk részt, mint például:








A 2017-os évben két kezdő tanfolyam került lebonyolításra január-februárban és
szeptember-októberben, amelyeken összesen több mint 20 fő vett részt. A jelentkezők
több mint fele csatlakozott a tanfolyamot követően az egyesülethez.
A 2017-os évben szakosztályunk két háziversenyt rendezett meg eredményesen nagy
érdeklődés mellett, júniusban a Czetz Kupát
(https://www.facebook.com/tisztivivoklub/posts/803278396501378), decemberben pedig
a Bolyai Kupát
(https://www.facebook.com/tisztivivoklub/posts/897321093763774,
https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2017/12/14/25-eves-a-tiszti-vivoklub,
http://www.honvedelem.hu/cikk/66649_en_garde).
Ez utóbbihoz kapcsolódóan 2017.12.13-án méltó külsőségek között, egy díszvacsorával
ünnepeltük meg a Tiszti Vívóklub fennállásának 25. évfordulóját is.
2016
februárjában
beindításra
került
nyilvános
Facebook
oldalunk
(https://www.facebook.com/tisztivivoklub/), amelynek népszerűsége töretlen, amelyet
bizonyít, hogy több bejegyzésünk látogatottsága is meghaladta az 2000 főt (volt 8000
látogatót is meghaladó bejegyzésünk is), illetve a felkerülő tudósítások, beszámolók
átlagos olvasottsága 500 és 1000 közé esik. Ugyanakkor a szolgáltató mostanáig
tisztázatlan okokból megszüntette honlapunk elérhetőségét, így jelenleg új honlapunk
kialakítás alatt áll.

Versenyek, eredmények
A 2017-es naptári év versenyekben bővelkedett. Tagságunk sokszínűségének köszönhetően a
versenyek legszélesebb skáláján tudunk indulni: nemzetközi, országos, regionális, profi és amatőr,
felnőtt, veterán és utánpótlás korosztályos, egyetemista. Vívóink egyéniben és csapatban egyaránt
számos helyezést szereztek a különböző versenyeken. A klub aktív versenyzői közül az országos
felnőtt párbajtőr ranglistákon decemberben Deák István a 27. Samu Péter a 33., Kasza Róbert a 35.,
Marosi Ádám a 41., Gózon Marcell az 59., Halmai Ottó a 71., Soós Dóra a 81., Sal Gergely a 81.,
Gózon Márk a 84., Jean Lelion a 113. volt. A veterán ranglistán Deák István a 2., Samu Péter és Rajka

Megnevezés
Kadét Párbajtőr
Országos
Egyéni
Bajnokság
Felnőtt
Férfi
Kard Válogató
Junior Párbajtőr
Egyéni
Országos
Bajnokság

Típus

Időpont

Helyszín

Résztvevők

Eredmé
nyek

országos
bajnokság

2017.01.28

Budapest

ROZGONYI
Csongor

57. hely

országos válogató

2017.01.28.

Budapest

WITT Péter
TÓTH Ákos

32. hely
50. hely

országos
bajnokság

2017.02.04.

Budapest

NOVÁK Réka

76. hely

Debrecen

NŐI CSAPAT
DEÁK István
SOÓS Dóra
RIGÓ
Zsuzsanna

2. hely
6. hely
21. hely
26. hely

Békessy
Béla szabadidős
2017.02.11.
Emlékverseny
országos párbajtőr
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Békessy
Béla szabadidős
Emlékverseny
országos kard

2017.02.19.

Debrecen

HISZEK
Benned
szabadidős
2017.03.04.
Szabadidős Férfi országos párbajtőr
Párbajtőr

Szolnok

Felnőtt
Férfi
országos válogató
Kard Válogató

2017.03.18.

Budapest

Veterán
Párbajtőr
Válogató
Verseny

2017.03.18.

Budapest

országos válogató

VII. Érd Kupa

szabadidős
országos felnőtt 2017.04.01.
párbajtőr

szabadidős
országos
kadét 2017.04.01.
párbajtőr
szabadidős
Hiper
országos
újonc 2017.04.22.
párbajtőr
szabadidős
Hiper
országos felnőtt 2017.04.23.
párbajtőr

Érd

Rita
FEKETE Szilvia
GÁL Soma
NOVÁKNÉ
CSESZREGI
Henriett
SZÉP Viktória
NOVÁK Réka
FÉRFI CSPAT
DARNAY Lívia
WITT Péter
TÓTH Ákos
KUMPERA Ádám
SOÓS Dóra
RIGÓ
Zsuzsanna
Rita
DEÁK István
FEKETE Szilvia
SZÉP Viktória
WITT Péter
TÓTH Ákos
KUMPERA Ádám

31. hely
38. hely
40. hely
41. hely
43. hely

FEKETE Szilvia

5. hely

DEÁK István
SOÓS Dóra
NOVÁK Réka
FEKETE Szilvia
SZÉP Viktória
NOVÁKNÉ
CSESZREGI
Henriett
KIS Iván
ROZGONYI
Csongor
GÓZON
Márk

6. hely
12. hely
13. hely
14. hely
15. hely
6. hely
8. hely
17. hely
22. hely
31. hely
34. hely
39. hely
43. hely

5. hely
30. hely
42. hely
51. hely
58. hely
61. hely
87. hely
32. hely
34. hely

VII. Érd Kupa

Érd

VIII.
Kupa

Budapest

STEINER
Anna

Budapest

SOÓS Dóra
NOVÁK Réka

15. hely
18. hely

Debrecen

RIGÓ
Zsuzsanna
(párbajtőr)
MÓSA
Tamás
(párbajtőr)
GÁL
Soma
(párbajtőr)
GAJDÁN
Viktor
(párbajtőr)
PÁPICS
Patrik
(párbajtőr)

15. hely
7. hely
10. hely
14. hely
35. hely
40. hely
5. hely
16. hely
7. hely
23. hely

VIII.
Kupa

MEFOB

egyetemi három2017.05.05
fegyvernemes
-06.
vívóbajnokság

Zsófia

25. hely
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ELISCHER Gergő
(párbajt.)
Férfi párbajtőr csapat
RIGÓ
Zsuzsanna
(tőr)
MÓSA Tamás (tőr)
PÁPICS Patrik (tőr)
GÁL Soma (tőr)
Férfi tőr csapat
GÉMESI
Huba
(kard)
PÁVAY
Richárd
(kard)
GAJDÁN
Viktor
(kard)
ELISCHER Gergő
(kard)
Férfi kard csapat

16. hely
5. hely
5. hely
25. hely
27. hely
29. hely
5. hely

András a 7., Lucz István és Novákné Cseszregi Henriett a 8. helyen állt.
Megnevezés

Típus

Résztvevők

Eredmé
nyek

Időpont

Helyszín

AGC Kupa
Felnőtt Párbajtőr országos válogató
dupla válogató

2017.01.07.

SAMU Péter
Tatabánya DEÁK István
HALMAI Ottó
SOÓS Dóra

23. hely
68. hely
82. hely
75. hely

AGC Kupa
Felnőtt Párbajtőr
dupla válogató;
országos válogató
U23 Párbajtőr
Európai
Körverseny

2017.01.08.

Tatabánya SAMU Péter
DEÁK István

33. hely
50. hely

Veterán
Párbajtőr
Válogató
Verseny

országos válogató

2017.01.14.

Budapest

DEÁK István
NOVÁKNÉ
CSESZREGI
Henriett
RAJKA András
LUCZ István
FEKETE Szilvia
SZOLNOKI Zoltán

Megnevezés

Típus

Időpont

Helyszín

Résztvevők

Eredmé
nyek

Budapest

HODOSI Gábor
FEKETE Szilvia
NOVÁKNÉ
CSESZREGI
Henriett
SZOLNOKI Zoltán

3. hely
12. hely
16. hely
20. hely

Veterán
Országos
Bajnokság

országos
bajnokság
párbajtőr

2017.05.07.

1. hely
3. hely
5. hely
5. hely
5. hely
13. hely
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Olimpici GP. 5.

országos
bajnokság serdülő 2017.05.14.
párbajtőr

Békéscsa
ba

Felnőtt
Férfi
országos válogató
Kard Válogató

2017.05.14.

Budapest

Felnőtt Párbajtőr
országos válogató
dupla válogató

2017.05.20.

Tata

Felnőtt Párbajtőr
országos válogató
dupla válogató

2017.05.21.

Tata

OM-Tata
Geotech Kupa

kadet
párbajtőr
2017.05.27.
előválogató

Tata

Szabadidős
Szezonzáró
Bajnokság

szabadidős
országos párbajtőr

Székesfeh
érvár

2017.06.03.

Czetz Kupa

háziverseny

2017.06.07.

Budapest

Magyar Kupa 1.

kadet
párbajtőr
2017.09.16.
országos

Budapest

Magyar Kupa 1.

junior párbajtőr
2017.09.17.
országos

Budapest

Veterán
Nemzetközi
Budapest
Bajnokság

nemzetközi

2017.09.24.

Budapest

PAPP Csaba

65. hely

WITT Péter
TÓTH Ákos
SAMU Péter
HALMAI Ottó
DEÁK István
SOÓS Dóra
SAL Gergely
DEÁK István
SAMU Péter
SOÓS Dóra
HALMAI Ottó
ROZGONYI
Csongor
GÓZON Márk
DEÁK István
SOÓS Dóra
HODOSI Gábor
KIS Iván
SAMU Péter
SZAKMÁRY
Nándor
DEÁK István
SOÓS Dóra
VITÁLYOS Eszter
MESKÓ Csilla
WITT Péter
KISS Ábel
POLGÁR Balázs
PÁSZTOR Kálmán
htj.
RUSZKOVICS
Patrik htj.
PÁPICS Patrik htj.
ELISCHER Gergő
htj.
SZULCSÁNYI
Viktor htj.
SIMON Gábor htj.
ROZGONYI
Csongor

34. hely
36. hely
24. hely
40. hely
44. hely
56. hely
76. hely
19. hely
35. hely
51. hely
54. hely

NOVÁK Réka
KISS Virág
DEÁK István
NOVÁKNÉ
CSESZREGI
Henriett
LUCZ István
RAJKA András

57. hely
59. hely

25. hely
48. hely
6. hely
10. hely
11. hely
32. hely

1. hely
2. hely
3. hely
1. hely
2. hely
3. hely
1. hely
2. hely
3. hely
1. hely
2. hely
3. hely
1. hely
2. hely
3. hely

18. hely

2. hely
7. hely
8. hely
8. hely
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Magyar Kupa 1.
Felnőtt – U23 – felnőtt párbajtőr 2017.09.30
Európai
országos
-10.01.
Körverseny

Budapest

szabadidős
IX. Veresegyház
országos veterán 2017.10.07.
Kupa
párbajtőr

Veresegy
ház

Férfi csapat
MAROSI Ádám
DEÁK István
SAMU Péter
GÓZON Marcell
SOÓS Dóra
KISS Virág
NOVÁKNÉ
CSESZREGI
Henriett
DEÁK István

7. hely
9. hely
22. hely
44. hely
47. hely
79. hely
92. hely
8. hely
10. hely
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Megnevezés

Típus

Időpont

szabadidős
IX. Veresegyház
2017.10.07
országos felnőtt
Kupa
.
párbajtőr

Helyszín

Veresegyh
áz

Magyar Kupa 1.

felnőtt
országos

kard 2017.10.14
.

Budapest

Magyar Kupa 2.

felnőtt párbajtőr 2017.11.04
országos
-05.

Budapest

Felnőtt
Országos
Bajnokság

felnőtt párbajtőr 2017.11.25
országos
-26.

Felnőtt
felnőtt
kard
Országos
országos
Bajnokság
Junior Országos
párbajtőr országos
Bajnokság

Bolyai Kupa

háziverseny

Budapest

2017.11.25
-26.

Budapest

2017.12.09
.

Budapest

2017.12.13
.

Budapest

Résztvevők
KIS Iván
NOVÁK Réka
DEÁK István
SOÓS Dóra
KISS Virág
KIS Ágnes
NOVÁKNÉ
CSESZREGI
Henriett
LOSONCZY Attila
WITT Péter
TÓTH Ákos
KUMPERA Ádám
Férfi csapat
DEÁK István
GÓZON Marcell
SOÓS Dóra
SAL Gergely
Férfi csapat 1
Férfi csapat 2
Női csapat 2
KASZA Róbert
SAMU Péter
DEÁK István
GÓZON Marcell
SAL Gergely
GÓZON Márk
MAROSI Ádám
SOÓS Dóra
ROZGONYI
Csongor
SEIDL Máté
WITT Péter
ROZGONYI
Csongor
GÓZON Marcell
SAL Gergely
SAMU Péter
KIS Ágnes
HORVÁTH Viktória
SOÓS Dóra
WITT Péter
ELISCHER Gergő
hdgy.
POLGÁR Balázs
SZÉKELY András
TAMÁSY Gergely
WURA Zalán

Eredmé
nyek
21. hely
21. hely
24. hely
27. hely
30. hely
32. hely
37. hely
64. hely
58. hely
56. hely
59. hely
6. hely
42. hely
59. hely
85. hely
107. hely
11. hely
16. hely
18. hely
14. hely
24. hely
26. hely
35. hely
54. hely
57. hely
59. hely
100. hely
113. hely
149. hely
77. hely
112. hely
1. hely
2. hely
3. hely
1. hely
2. hely
3. hely
1. hely
2. hely
3. hely
1. hely
2. hely
3. hely
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Reménység
Körverseny

kard,
korosztályos,
országos

2017.12.16
.

Budapest

KOZMA
Orsolya

Dóra

22. hely

Jövőbeni tervek, megoldandó feladatok
Az NKE SE Tiszti Vívóklub korábbi hírnevének és eredményességének visszaállítása érdekében
tovább kell növelni ismertségét, tagjainak számát, versenyzői tapasztalatát, az edzések számát és
intenzitását, valamint vissza kell építeni nemzetközi kapcsolatrendszerét.
A honvéd tisztjelöltek aktivitásának növelése feltétlen szükséges a nemzetközi katonai
vívóversenyeken való részvétel személyi feltételeinek megteremtése, illetve az utánpótlás hosszú távú
biztosítása érdekében. Ennek elengedhetetlen feltétele, a tisztjelöltek tanulmányi kötelezettségén
kívüli szolgálati terheinek csökkentése, ezért lehetőséget kellene biztosítani arra, hogy a vívók a
katonai szocializáció időszakában is látogathassák az edzéseket. Ez alapvetően vezetői döntéseket
igényel, és meghaladja a szakosztályvezetés szintjét. (A tanfolyamot végzett honvéd tisztjelöltek több
mint fele lemorzsolódik fél év alatt, és a többiek aktivitása is drasztikusan csökken.)
A nemzetközi katonai versenyek esetében szinte kizárólagosan utazási költségekkel kell számolni,
hiszen az ellátást, szállást a fogadó fél térítésmentesen biztosítja. A nemzetközi kapcsolatrendszer
fenntartásához hozzá tartozik, hogy évente 3 ilyenen rendezvényen tudjunk részt venni, illetve
kétévente ilyet rendezni. Ennek anyagi feltételeink megteremtése szintén meghaladja a szakosztályi
kereteket.
Az elmúlt időszakban a szakosztály vezetése részt vett a Ludovika szárnyépületében megvalósításra
tervezett vívókomplexum tervezési munkálatai során a véleményezési folyamatokban, melynek
eredményeként egy két vívótermes, összesen 14 villamos találatjelzővel felszerelt objektum
került kialakításra. A jövő év második felében az egyik fő feladatunk a költözés vívóklub
költözésének megtervezése és lebonyolítása, valamint az igénybevételi feltételek tisztázása.
PROBLÉMA: Sajnálatos módon az elmúlt évben drasztikusan megemelkedtek a vívóklub működési
feltételei biztosításának költségei, amelyet egyfelől az edzői bérek emelkedése, másfelől a vívóterem
használatára bevezetett bérleti díj által jelentett költségek megjelenése okozott. Ennek köszönhetően a
tagdíj szeptembertől történt drasztikus megemelése mellett sem lesz képes néhány éven belül
(tartalékok felélése) a szakosztály a stabil működés feltételeit biztosítani, különös tekintettel arra
az esetre, ha az MVSZ által nyújtott támogatások csökkenő tendenciájában nem következik be
változás.
20. Vizi sport szakosztály
Szakágaink: evezés, túrakajak, túrakenu, sárkányhajó. A szakosztályt Detre Zoltán vezeti.
A Vizi sport szakosztály a sportági paletta szélesítése érdekében jött létre Egyetemünkön, amely 2016ban ugyan rendelkezett bérelt telephellyel, de a csekély érdeklődés miatt eddig a rendszeres edzéseket
nem tudtuk beindítani. Ennek ellenére versenyek tekintetében szép eredményeket könyvelhettünk el az
elmúlt évben is.
A Szentesen megrendezett I. Ergométeres Országos Bajnokságon csapatunk II. helyezést szerzett,
ugyanitt Mészáros Csongor htj. magabiztos I. helyet szerzett egyéniben a 10 km-es versenyszámban.
Az NKE evezős nyolcas egysége szerepelt a Dunai Regattán, ahol nagy küzdelemben szerezte
meg az V. helyet. Ugyanezen a versenyen szerepelt sárkányhajós egységünk is (a beülő helyekre
facebookon toborzott hallgatóink kerültek a hajóba, alapvető tudás hiányában), ők az abszolút
IX. helyen végeztek.
A Gróf Széchenyi István Tízevezős Amatőr Regattán - mely egyben MEFOB verseny is volt - is
indult csapatunk, és II. helyezést értünk el.
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A VIII. alkalommal megrendezésre került Rendvédelmi Szervek Sárkányhajó Országos Bajnokságán
az előkelő III. helyet szereztük meg a profi sárkányhajós csapatok között.
Mivel sajnos a saját telephely kialakítása még nem szerepel a távlati tervek között, így hallgatóink sem
érzik szükségét annak, hogy a versenyeken kívül a szabadidőt víz közelben, rövid vagy hosszabb túrák
teljesítésével töltsék, vagy csak beépítsék napirendjükbe a rendszeres evezés örömét, fáradalmát.
III. Összegzés
2017 évben az NKE SE továbbra is nehéz körülmények között működött, mivel a hallgatók 3
telephelyen végzik tanulmányaikat a költözés több nehézséget is okozott, terem hiány keletkezett
több szakosztálynak. A terembérleti díjak rossz hangulatot teremtettek az NKE SE közösségében. Az
FT által meghatározott létesítmény igénybevételi sorrendhez az SE ragaszkodik.
Az együttműködési megállapodás az NKE és SE között még nem jött létre, annak megkötése
folyamatban van.
A szakosztályok összességében jól dolgoztak, néhány szakosztály tekintetében azonban, részben a
nehéz körülmények miatt is, a teljesítmény esetenként hullámzó volt.
Az egyesületi tagok tagdíjfizetési fegyelme tovább erősíthető. A nehézségek ellenére az NKE SE
eredményesen működött, taglétszáma, ezzel párhuzamosan tagdíjbevételei növekedtek.
Az év során jelentős összegű pályázati és támogatási összegeket használhatott fel, illetve nagy
látogatottságú események kerültek lebonyolításra, emelkedett a szakmai munka színvonala, öregbítve
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hírnevét itthon és külföldön egyaránt.
A Magyar és a Budapesti Sportszövetségek és az NKE SE között az együttműködési kapcsolatok
megnövekedtek.
Budapest, 2017. május 15.

Dr. Kovács Gábor
elnök
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