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A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Sportegyesület 

szakmai beszámolója a 2015-ős évről 

 

 

I. Egyesület  

 

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. 

 

Fentiek megvalósítása érdekében az Egyetem hallgatói 2015-ben 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 az NKE 

az előkelő második helyet szerezte meg, ezzel az ország második legsportosabb egyetemévé 

lépett elő, illetve a belügyi tanintézetek közötti bajnokságban 3. helyezést értünk el. 

Összességében elmondhatjuk, hogy egyetemünk hallgatói eredményesen szerepeltek mind az 

egyéni, mind a csapatsportok versenyszámaiban. Céltudatos felkészülésükben és 

motiváltságukban nagy szerepük van természetesen a testnevelőiknek és az edzőiknek. 

 

2015-ben második alkalommal szerveztük meg az Egyetemi Sportnapot az ORFK Vágóhíd 

utcai sporttelepén a következő programokkal: röplabda, kosárlabda, labdarúgás, földharc 

verseny, toronyfutás, függeszkedő, floorball és kötélhúzó bajnokság. 
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A karokon működő sportegyesületek integrációja terén jelentős lépések történtek az elmúlt 

évben: jogutód nélkül megszűnt az RTK-n működő Szent György Sportegyesület, továbbá az 

év végén kiköltözött az ÁKK épületeiből a KTK-DSE. Ezáltal az NKE SE új szakosztályokat 

vett fel tagjai közé, illetve 2016. márciusától az ÁKK-n is további szakosztályok alakulnak. 

 

2015-ben alakult új szakosztályaink: 

 

- Ökölvívó szakosztály (alakult március 11-én) 

- Röplabda szakosztály (alakult június 29-én) 

- Tollaslabda szakosztály (alakult augusztus 3-án) 

- RTK futsal szakosztály (alakult szeptember 11-én) 

- Ironcross szakosztály (alakult szeptember 15-én) 

- RTK GYM/Ju jitsu szakosztály (alakult szeptember 15-én) 

- Tenisz szakosztály (alakult szeptember 15-én) 

- Cselgáncs szakosztály (alakult szeptember 17-én) 

- Fanatic jumpers szakosztály (alakult november 2-án) 

- RTK testépítő szakosztály (alakult december 15-én) 

 

Jelenleg tehát az NKE SE-ben működő szakosztályok: cselgáncs, fanatic jumpers 

(akrobatikus kosárlabda), intézkedéstaktikai, ironcross, ju-jitsu, katonai hagyományőr, 

kosárlabda, labdarúgó, lovas, lövész, Ludovika Huszár Díszszakasz, néptánc, ökölvívó, 

röplabda, RTK futsal, RTK GYM, RTK testépítő, tenisz, tollaslabda, tonfa, vívó, vízi sport. A 

szakosztályok sokszínűségét mutatja, hogy a közismert sportágak mellett a hagyományőrzés 

értékeit ápoló, továbbá a képzési célokat támogató, valamint a hallgatók érdeklődési körébe 

tartozó újabb sportágakat is űzése is lehetővé vált az egyetemi polgárok (hallgatók, oktatók, 

dolgozók) számára. 

 

Az NKE SE 2015. évben együttműködési, illetve támogatási megállapodásokat kötött a 

Testnevelési Egyetemmel, a Magyar Közigazgatási és Szervezetfejlesztési Kutatóintézet 

Alapítvánnyal, valamint a Magyar Lovas Szövetséggel. 

 

Sportegyesületünk az egyetemi sportélet, valamint az NKE SE szakosztályainak 

működésének fejlesztésére támogatást nyert a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség, a 

Fővárosi Önkormányzat, továbbá a Magyar Vívó Szövetség pályázatain, illetve elbírálás alatt 

van a Nemzeti Együttműködési Alaphoz benyújtott pályázatunk.  

Az NKE SE az alapítása óta eltelt időszak során megfelelt a közhasznúság megállapításhoz 

szükséges feltételeknek, így kérelemmel fordultunk a Fővárosi Törvényszék felé a 

közhasznúvá minősítése iránt. Az NKE SE 2016. február hónapban közhasznúvá vált. 
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II. A szakosztályok tevékenysége 

 

1. Cselgáncs szakosztály 

 

A cselgáncs szakosztály 2013 őszén alakult a Rendészettudományi Karon, a Sportiroda 

szervezésben, Nagy Ádám vezetésével. Eleinte 6-8 fő alkotta a csapatot, a 2015-ös évre 18-20 

fő csatlakozott a szakosztályhoz. A szakosztály 2015 szeptemberében lépett be az NKE SE-

be. 

 

Az edzések heti 2 alkalommal másfél órában Csizmadia Zoltán és Nagy Ádám szakedzők 

vezetésével folynak, akik a versenyeken is kísérik a csapatokat. 

 

Versenyzőink tavasszal részt vettek a BM Tanintézeti Bajnokságon és BM Országos 

Bajnokságon, továbbá a szakosztály szervezésében Földharc versenysorozaton. Ősszel a 

migráns helyzet miatt a TEK Gála elmaradt, így a Földharc verseny őszi fordulója mellett a 

MEFOB jelentette a fő versenyt. 

 

Eredményeink: 

- BM Tanintézeti Bajnokság  1. hely 

- BM Országos bajnokság  3. hely 

- MEFOB    1. hely 

 

A fent nevezett versenyeken, továbbá a Sportiroda által szervezett Földharc Bajnokságon 

hallgatóink összesen 85 érmet nyertek (24 arany, 18 ezüst, 43 bronz). Kiemelést érdemel a 

MEFOB, melyen a Testnevelési Egyetem 30 éves hegemóniáját sikerült megtörnie 

egyetemünknek, ehhez a szakosztály munkáján kívül hozzájárult a karon megemelt 

kontaktórák száma, amelyen a szakképzett kollégák segítségével az ügyesebb hallgatókat 

sikerült kiemelnünk, és a versenyen való indulásra felkészítenünk (60 fővel vettünk részt). 

2016-ban törekszünk a szakosztályi létszámot növelni, eredményeinket megtartani, illetve 

túlszárnyalni. 

 

2. Fanatic Jumpers szakosztály 

 

Az akrobatikus kosárlabda szakosztály novemberben kezdte meg működését 6 fővel. Az 

edzések az ÁKK Tornacsarnokában zajlanak, kedden és csütörtökön.  

 

Az edzéseken akrobatikus kosárlabdázás folyik, melynek célja önmagunk és közönségünk 

szórakoztatása. Az edzések mozgásanyaga nagyon összetett, tartalmazza a kosárlabdás 

freestyle és zsonglőr trükköket, a zsákolásokat, a levegőben történő passzokat, a talaj- és 
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levegő akrobatikát (szaltók, rundelek, stb.), illetve ezek speciális kombinációit. A 

minitrampolinról  végrehajtott zsákolások rendkívül látványosak és szórakoztatóak. A 

szakosztály tagjai fellépéseken, bemutatókon is részt vesznek, ahol az akrobatikus kosárlabda 

gyakorlatokat zenével hangoljuk össze. 

 

Mivel az akrobatikus kosárlabda magas szintű fizikai és technikai felkészültséget kíván meg, 

megfelelő alapképzettség nélkül balesetveszélyes, így új tagokat csak megfelelő kiválasztás 

után tudunk felvenni. 

 

3. Intézkedéstaktikai szakosztály 

 

A szakosztály célja NKE tanulói, alkalmazottai számára egészséges, szabadidős sportolási 

lehetőség biztosítása. A szakosztály támogatja a SE fő céljait a rendőri közelharc oktatásával 

az intézkedéstaktikai teremben, és a vegyes harcművészet küzdelem tanításával, 

gyakorlásával, ezzel képviselve a rendvédelmi szervek egyik fő oktatási célját is.  

 

A szakosztály létszám: kb. 30-50 fő. Az edzéseket az RTK Intézkedéstaktikai termében 

tartjuk, szorgalmi időszakban hétfőn és szerdán: 17.30-19.00 óráig.  

               

A szakmai munkát szorosan összehangolva irányítjuk a tonfa, lövész és jiu-jitsu 

szakosztályokkal.  

 

2015. évben is fő tevékenységünk volt a rendőri közelharc oktatása a főiskolai tananyag 

gyakorlása és az azt kiegészítő közelharc technikák gyakorlása, valamint az aktuális tananyag 

korrepetálása, továbbá bemutatók, rendezvények megtartása. 

 

Az első félévben az edzések fő gyakorlását rendőrbot kezelésével töltöttük, a második 

félévben pedig az első évfolyamosok felzárkóztatásával, gyakoroltatásával foglalkoztunk.  

2015-ben elkezdődött a segédfoglalkozású vezetők felkészítése is annak érdekében, hogy 

edzéseken, bemutatókon és tantárgyi órákon segédkezni tudjanak. 

 

Több bemutatót tartunk különböző rendezvényeken, bűnmegelőzési rendezvényeken, 

gyerektáborokban, egyetemi delegációknak. Fő fellépéseink a januári RTK nyíltnap, 

áprilisban tartott rendőrnap a Városligetben, az Egyetemi Sportnap, a Ludovika Fesztivál. 

Sajnálatos módon a második félévben kevesebb felkérésünk volt, illetve képzési  

elfoglaltságunk miatt nem tudtunk eleget tenni. 

 

2016 évi céljaink között szerepel a rendezvényeken, bemutatókon való részvétellel az 

Egyetem és az intézkedéstaktika népszerűsítése, továbbá a tagság létszámának növelés, 

stabilizálása, az edzések, felkészülések folyamatos vezetése.  
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4. Ironcross szakosztály 

 

A szakosztály az RTK-n illetve a KTK-n is elkezdte működését az őszi félévben, az edzések 

kedden és csütörtökön vannak. Mindkét helyen akadtak nehézségeink a félév folyamán. 

 

A KTK-n a DSE nem járult hozzá, hogy a konditeremben lévő súlyokat, rudakat és 

súlytárcsákat használjuk, ami miatt több tagunk is másik termet keresett a városban, mivel a 

crossfit versenyek jelentős részét a súlyemelő gyakorlatok teszik ki. Az erősítőt is elzárták, 

így zene nélkül folytak az edzések. Az RTK-n a konditermet használókkal kellett 

megküzdenünk a kétkezes rudakon. 

 

A szakosztály létszáma 40-50 fő között mozog. Az edzésenként az RTK-n 20-30 fő, a KTK-n 

8-12 fő jelent meg átlagban. A sportág egyre nagyobb népszerűségnek örvend, azonban a 

hivatalos crossfit termek felszereltségével nem tudjuk felvenni a versenyt, ehhez az 

egyetemnek komoly befektetést kell végrehajtania, Concept 2-es gép, súlyemelő rúd, 

tornászgyűrű beszerzésére lenne szükség. Az RTK-n még mindig kölcsönkapott 

kettlebellekkel dolgozunk.  

 

Kevés versenyen tudunk részt venni, egyrészt mert sok a kezdő a szakosztályban, másrészt a 

crosstraining (kezdő) kategóriában kevés versenyt rendeznek a fővárosban.  

 

Hogy a szakosztály tagjai ne maradjanak verseny nélkül, a szakosztály Mikulás Kupa néven 

rendezett versenyt, melyre közel 40 fő nevezett. 

 

5. Ju-Jitsu szakosztály 

 

A Ju-Jitsu szakosztály létszáma 10-20 fő között változik. Az edzések az RTK Erdei termében 

folynak kedden és csütörtökön. A foglalkozásokon elsősorban versenyzőképzés folyik, emiatt 

az utánpótlásképzés eddig kissé háttérbe szorult. Az őszi szezon versenyinek nagy részén a 

versenyzőink leterheltségük miatt nem tudtak indulni, az egyetlen, Szegeden megrendezett 

versenyről egy-egy ezüsttel és bronzzal tért haza a szakosztály.  A felmérések szerint az 

újoncok körében van érdeklődés, így jelentős létszám-fellendülés várható. Kiemelendő a 

Sportnapon tartott bemutató, amely évek óta a legnagyobb sikert aratta hallgatók és vendégek 

körében, új programok készültek, melyek továbbfejlesztése folyamatos, a szakosztály 

bemutató programja egyre színvonalasabb. Az előző évektől eltérően, amikor is az 

Intézkedéstaktika Szakosztállyal közösek voltak a bemutatók, a szakosztály már önállóan is ki 

tud állni.  
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A versenyzőképzés mellett másik fő profilunk a valós körülmények között használható 

pusztakezes közelharci technikák elsajátítása, amely a rendészeti életpályán különösen nagy 

jelentőséggel bír. 

 

Az erőnléti edzéseket az RTK-GYM szakosztályban végezzük, ezért a harcművészeti edzésen 

inkább a technikák gyakorlására, illetve a küzdelemre fordítjuk az edzésidőt. 

 

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. 

 

2016 év első fele nagyon erősnek ígérkezik, Kempo világkupa, egyéb versenyek, melyeken 

már egy erős válogatott csapattal tud részt venni a szakosztály. Másik fő cél a megfelelő 

utánpótlás kinevelése és a szakosztály bázisának növelése. 

 

6. Katonai Hagyományőr szakosztály 

 

A szakosztály 2014-ben alakult, 2015-ben zártuk az első teljes évet. 

 

A szakosztály megalakításánál az alapvető elgondolás az volt, hogy a szakosztályon belül 

több történelmi korszak is képviseltetheti magát, így a hódoltság kora, az 1848-as, az I. 

Világháború és a II. Világháború magyar katonai hagyományok ápolására igyekeztünk 

érdeklődőket toborozni.   

 

A jelentkezők alapvető felszerelésének megléte és a Sportegyesület kezdeti segítsége alapján 

sikerült felállítani egy közel 10 fővel működő „hajdú csapatot” akik a Bocskai Angyalai nevet 

vették fel.   

 

A 2014-es, valamint 2015-ös programok támogatásaiból az alapvető tábori felszerelések, 

valamint 5 db kanócos puska kerültek beszerzésre. 

 

Egyetemi központi beszerzés alapján 9 db I. világháborús gyalogos öltözet került beszerzésre, 

melyek a Ludovika Zászlóaljból kiválasztott honvéd tisztjelöltekre méreteztek. 

 

A szakosztály létszáma jelenleg 25 fő. Az I. Világháborús 9 fő honvédtisztjelölt nem lépett be 

a szakosztályba, őket a rendezvényekre a Ludovika Zászlóalj jelöli ki és biztosítja. 

 

2014. március 27-én az NKE SE és a Katonai Hagyományőr Szakosztály együttműködési 

megállapodást kötött a Várőrség Alapítvánnyal, az ennek keretében működő Nándor 

Díszőrség 2015-ben is több alakalommal vett részt rendezvényeinken. A Díszőrség tagjai 

beléptek az NKE Sportegyesületébe és a szakosztály kötelékébe is. A 2015-ös Ludovika 
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Fesztivál hagyományőr programjainak tervezése és levezetése szintén közösen került 

végrehajtásra.  

 

Hasonló együttműködési megállapodás van kidolgozás alatt a Magyar Tartalékosok  

Szövetségével (MATASZ). 

 

Költségvetésünket úgy terveztük, hogy a bevételek és a kiadások egyensúlyban legyenek, 

hiányt ne képezzünk. Bevételeinkből az alapvetően szükséges felszerelési tárgyakat és 

fegyvereket be tudtuk szerezni, a karbantartásokat és javításokat finanszírozni tudtuk. A 

hagyományőr bemutatók költségeit ki tudtuk gazdálkodni.   

 

A szakosztály 2015-ben az alábbi rendezvényeken képviselte az Egyetemet és a 

Sportegyesületet. 

 

- Esztergom - katonai hagyományőr program; 

- Ludovika Fesztivál;  

- Tatai Patara;  

- Bourtange, Hollandia - katonai hagyományőr program; 

- Stanislawow, Lengyelország - katonai hagyományőr program; 

- Gyula - Gyulai Végvári Napok;  

- Hajdúnánás – Hajdúk Világtalálkozója; 

- Szombathely- Savaria Fesztivál; 

- Breitenbrunn, Németország - katonai hagyományőr program; 

- NKE Sportnap 

- Hajdúnánás – Város Nap. 

 

Számos rendezvényen nem csak résztvevőként, hanem szervező és szakértőként is 

szerepeltünk. 

 

Mind a polgári, mind a honvéd tisztjelöltek között nagy nehézségbe ütközik a tagok toborzása 

és a rendezvényeken történő részvétel. A honvéd tisztjelöltek kettős alárendeltsége és állandó 

elfoglaltsága miatt a hétvégi, illetve hétközi igénybevételt nem vagy csak korlátozva teszi 

lehetővé.  

A felszerelés és a fegyverek tárolása jelenleg a Hungária körúti laktanyában a korábbi IMO 

épület földszintjén megoldott. 

 

A rendezvényeken való részvételhez a személyszállítás és a szükséges anyagok mozgatása 

legtöbbször bérelt járművekkel valósult meg, az egyetem szűkös szállító kapacitása miatt. 
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Nem tisztázott, hogy az esetleges munkaidőben történő katonai hagyományőr rendezvényeken 

való részvétel szolgálati elfoglaltságnak számít e, vagy nem, így a szakosztályvezető az évi 

rendes szabadsága terhére tudta a csapatot külföldre vagy hosszabb rendezvényre kísérni. 

 

7. Kosárlabda szakosztály 

 

A 2014/2015-ös évadban szakmai célunk a MEFOB Bajnokságokban való minél 

eredményesebb szereplés volt.  

 

2014. őszén így férfi és női csapatunk is nevezett a MEFOB bajnokság küzdelmeire és 

részt vett az idény végi B33 versenysorozatban is. 

 

2014. őszétől továbbá -  a megfelelő mérkőzés szám biztosítása és felkészülés, 

csapatépítés érdekében - női csapatunk a Budapesti Universitas Egyetemi Bajnokság 

’’A’’ és ’’B’’ csoportjába, valamint a Női Budapest Bajnokság ’’A’’ csoportjába, míg 

férfi csapatunk a Budapesti Egyetemi Bajnokság ’’A’’ és ’’C’’ csoportjának küzdelmeire 

is nevezett. 

 

Az eredményes felkészülés érdekében 2014. szeptemberében női és férfi csapatunk 

részére felkészülési tornát szerveztünk, illetve női csapatunk részt vett a 2015. szeptember 

13-14 között Budapesten tartott MEFOB felkészülési tornán is, melynek egyben 

rendezését is elláttuk. 

 

Ezt követően csapataink megkezdték a szereplésüket a bajnokságokban. 

 

Férfi csapatunk a MEFOB Bajnokság Keleti Csoportjába került beosztásra, ahol az 

alapszakaszt az elmúlt évhez képest előre lépve 3-11-es mérleggel a hetedik helyen zárta. 

Ezt követően az alsó házi rájátszásban a 13-ik helyet szereztük meg. A csapatból Balla 

Soma beválasztásra került az év közben tartott All Star mérkőzésre is. 

 

Női csapatunk a MEFOB Bajnokság Keleti Csoportjába került, ahol az alapszakaszt az 

elmúlt évhez képest jelentősen előre lépve 50%-os mérleggel a negyedik helyen zárta. A 

rájátszásban a későbbi bajnok TFSE csapata elleni kettős vereséget követően az 5-8 

helyért a PTE idegenbeli legyőzését követően csapatunk a SZOESE ellen idegenbeli 5 

pontos győzelem után hazai pályán hat ponttal kapott ki, így végül a bajnokság hatodik 

helyén végzett. 

 

Az idény végi B33 tornán mindkét csapatunk a legjobb nyolc közé jutott. 
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Elmondható tehát, hogy mindkét csapatunk előre lépett az elmúlt évhez képest, amiben 

jelentős szerepet játszott az is, hogy csapataink részére emelt mérkőzés számot tudtunk 

biztosítani, mely remekül szolgálta felkészülésüket. 

 

A 2015/2016-os idényben szakmailag lehetővé vált régi tervünk, az Amatőr Női NB1-be 

való nevezés megvalósítása, melyet az MKOSZ elfogadott, így csapatunk az Amatőr Női 

NB1 Keleti Csoportjának küzdelmeibe kapcsolódott be, ezen kívül nevezett a MEFOB, 

Budapesti Egyetemi Bajnokság és Női Budapest Bajnokságba. 

 

Férfi csapatunk a Kiemelt Regionális Bajnokságba nevezett. 

 

Csapataink szereplése a 2015/2016-os bajnoki idényben a 2015. december 31-i állapot 

szerint:  

Nők Amatőr Női NB1 Keleti Csoport 8. hely, MEFOB 3. hely, Budapest Női „A” 

Csoport 3. hely,  Budapesti Egyetemi Bajnokság Női ’’A’’ csoport 2. hely. 

Férfiak Kiemelt Regionális Bajnokság 1. hely. 

 

Nagy szakmai siker, hogy márciusban és augusztusban a Shooting For Success tábor 

keretei között 1-1 hétig együtt dolgozhattunk David Dj Jones-szal (több NBA játékos 

egyéni edzője).  

  

8. Labdarúgó szakosztály 

 

A szakosztály 2015-ben is igyekezett biztosítani a kispályás labdarúgást kedvelő egyetemi 

alkalmazottak sportolási lehetőségét, valamint az NKE képviseletét a társ felsőoktatási 

intézmények, illetve közigazgatási szervek által megrendezett versenyeken. 

 

Egyetemünk házigazdája volt az immár hagyományosnak mondható Szent István Egyetem, 

Károly Róbert Főiskola és az NKE részvételével, a májusi Egyetem Napja rendezvénysorozat 

részeként lebonyolított tornának, valamint decemberben eleget tett a gyöngyösi intézmény 

meghívásának is ahol a résztvevők köre kiegészült az egri Eszterházy Károly Főiskola 

csapatával is. Csapatunk mindkét alkalommal a 2. helyet szerezte meg. 

 

2015. május 16-án a Ludovika Fesztivál keretében újabb kispályás focikupa került 

megrendezésre az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Ludovika Támogató Dandár, a VIII. 

kerületi Rendőrség és az NKE csapata részvételével, amelyen szintén a második helyezést 

értük el. 

 

2015. május 27-én a közigazgatási intézmények számára szervezett Népstadion Kupán 

méretett meg a csapat. 
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Az egyetemi sportnap keretében 2015. október 1-jén megrendeztük a karok dolgozói csapatai 

közötti focikupát, amely az egyetemi központ csapatának győzelmével végződött. 

 

9. Lovas Szakosztály 

 

A Lovas szakosztály megfelelő edzéslehetőség hiányában mostoha körülmények között 

működött 2015-ben, a taglétszám minimálisra csökkent. A Campuson építendő lovarda 

elkészültéig is fent kell tartani a szakosztályt, és meg kell keresni a megmaradt szakosztályi 

tagok lovaglásának lehetőségét, illetve új tagokat toborozni annak érdekében, hogy az új 

lovarda már egy aktívan működő Lovas szakosztályra támaszkodhasson. Az edzéslehetőségek 

bővítésére együttműködés szükséges a Ludovika Huszár Díszszakasszal, illetve a Lovas 

szakosztály lehetne az a bázis, ahol az érdeklődők megszerezhetnék az a lovas alapképzést, 

mely a Ludovika Huszár Díszszakasz tagjává történő felvételt segítheti. 

 

Az együttműködés 2015-ben elindult, július 20-26. között közösen edzőtáboroztunk Ludovika 

Huszár Díszszakasszal 

 

10. Ludovika Huszár Díszszakasz 

 

A Díszszakasz megalapításának célja és tagjainak feladata, hogy a ludovikás lovas és katonai 

hagyományok értő és elkötelezett ápolásával, megjelenésükkel és viselkedésükkel 

hozzájáruljanak a Ludovikát is jogelődjének tudó Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

fejlődéséhez és jó híréhez, továbbá a honvédelmi, rendvédelmi és polgári közszolgálati 

életpályát választó magyar fiatalok egészséges ön- és közmegbecsüléséhez.  

 

2015-ben 2 alkalommal tartottunk felvételi vizsgát a Díszszakaszba jelentkezők részére. 

 

Kértük továbbá felvételünket a Magyar Tartalékosok Országos Szövetségébe. 

 

Az LHD tagjai a felkészülés részeként alaki kiképzéseken, valamint Csömörön heti 

rendszerességgel a Kisfedeles Lovas Iskola és Póni Klub oktatói által vezetett 

osztálylovaglásokon vettek részt. 

 

Július 20-26. között közösen edzőtáboroztunk a Lovas szakosztály tagjaival. 

 

Az év során számos rendezvényen mutattuk meg magunkat, augusztus 8-án Siófokon a 

Gólyatáborban, szeptember 7-én az NKE tanévnyitón, október 1-én az NKE Sportnapon, 

október 10-én Mátyásföldön Vitéz báró Szurmay Sándor vezérezredes emléknapján, 

december 12-én pedig Sopronban a Limanova Emléknapon tartottunk bemutatót. 

 

December 12-n hangulatos évzáró díszvacsorán búcsúztattuk az évet. 
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11. Lövészszakosztály 

A Lövészszakosztály működését számos siker fémjelzi: hazai és nemzetközi versenyeken 

szerzett aranyérmek, dobogós helyezések, bírók akkreditálása. A szakosztály két csoportban 

működik, az alapító Lövészszakosztályon belül az RTK-s csoport - a sportszakmai 

önállóságát megőrizve - a szolgálati feladatellátáshoz szorosabban kapcsolódó rendészeti-

taktikai lövészetet űzi. A túlnyomórészt civilekkel indult szakosztályban mára a hivatásos 

hallgatók vannak többségben. Az edzéseket kétheti rendszerességgel tartják, azokon 

tizennégy-tizenöt fő vesz részt. A lövészszakosztály összlétszáma harmincöt fő, amihez 

hozzáadódik a rendészettudományi csoport huszonöt tagja. Ez az a létszám, amit még 

szakmailag lehetséges egyszerre átmozgatni. 

A fegyvereket az egyetem Rendészettudományi Kara biztosítja számunkra, míg a töltényeket 

a RUAG-Ammotech Hungary-től, Magyarország egyetlen lőszergyárától kapjuk. 

A hagyományos sportlövészetben a feladat a minél kisebb célokra leadott, minél pontosabb 

találat elérése, minél nagyobb távolságról. A résztvevők külön erre a célra épített 

sportfegyvereket használnak, amelyek kisebb kaliberűek, mint a rendőrségi vagy katonai 

fegyverek. A versenyeken tág az időkorlát, a távolság és a célok elhelyezése előre ismert, és 

nem variálható.  

Ez a fajta lövészet távol áll a hadi vagy önvédelmi helyzetben alkalmazandó lövészettől, 

hiszen az utóbbi esetekben gyorsan, több lövéssel kell számolni, előre nem ismert célokra. Az 

1970-es években alakult ki a sportlövészet azon ága, ahol az idő és a találat is számít, és ahol 

a célok elhelyezése minden pályán más és más. Az értékelés alapja a találatok és idő 

hányadosa; a relatív sorrend felállításakor a legjobb kapja a száz százalékot. A lövésszám 

sosem korlátozott, általában célonként a legjobb két találatot értékelik. Az NKE 

Lövészszakosztályában is ezt a fajta dinamikus sportlövészetet sajátíthatjuk el. 

A sportágban kiemelkedően fontos a biztonságos fegyverkezelés. A dinamikus sportlövészetet 

stabil pontlövő készség után érdemes elkezdeni, mivel elengedhetetlen hozzá a biztonságos 

fegyverkezelés, a biztos töltés és ürítés, a cél eltalálása és a lőirány tartása. Kezdőként, fél év 

kitartó és fáradtságos edzés után akár már versenyeken is indulhatunk. A szakosztály 

félévente egyszer, versenyvizsgával toborozza tagjait, ahonnét a legjobb egy-két ember 

kerülhet be a csapatba. 

A lövésszakosztály versenyzői szinte hetente mérették meg magukat versenyeken, kiváló 

eredményekkel. 

Kiemelendő Farkas Gabriella Rifle Európa-bajnokságon elért 7. helyezése, Hódi Tamás és dr. 

Gáspár Miklós 1., valamint Tóth László 2. helyezése az IDPA Országos Bajnokságon. 
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Berke Krisztián, Horváth Bence és Tóth László május 30-án sikeres versenybírói 

(RangeOfficer) vizsgát tettek.  

 

Horváth Bence, Dr. Regényi Kund, Tóth László június 17-27. között a Puska Európa-

bajnokságon versenybíróként vettek részt. 

 

Október 10-én a szakosztály megrendezte első szituációs lőversenyét, ahol több, mint 120 

versenyző indult. 

 

12. Néptánc Szakosztály 

 

A Ludovika Táncegyüttes a 2015. év februárjában alakult azzal a céllal, hogy mint a NKE 

Sport Egyesületének tagjaként az egyetem hallgatóinak, külsős érdeklődőknek egyaránt 

néptánc órákat, táncházakat szervezzen, jól működő erős közösséget hozzon létre. A 

szakosztály továbbá célul tűzte ki, hogy egyetemünk rendezvényein műsoraival hozzájáruljon 

a nemzeti ünnepek, egyetemi események hangulatához. Egyetemünk profiljának szerves része 

a hagyományok ápolása, őrzése, ezért a közösségteremtő erején túl a néptánc szakosztály ezen 

kulturális értékek képviselőjeként is szerepel az Egyesületben. 

 

Az egy éves fennállását a szakosztály sikeresen zárta. 2015-ben 3 táncházat szervezett, az 

egyetem hallgatói számára. A nyár során egy hetes táborban vettek részt a szakosztály tagjai a 

Gyimesközéploki Borospatakán, ahol a gyimesi csángó kultúrát, népi hagyományokat, 

néptáncokat, népi énekeket sajátítottak el.  

 

Októberben 2 koreográfiával szerepelt szakosztályunk az Egyetemi Sportnapon.  

 

Szeptembertől a Bárka épületben próbál a Bartók Táncegyüttes is, amely szakmai előrelépési 

lehetőséget nyújt a Ludovika Táncegyüttes tagjai számára. December 16-án "Sír az út 

előttem" című egész estés darabot mutattuk be, melyben közreműködött a Magyar nemzeti 

Táncegyüttes zenekara, a Bartók táncegyüttes és a Ludovika Táncegyüttes.  

 

13. Ökölvívó szakosztály 

 

Az ökölvívó szakosztály néhány lelkes bokszrajongóval alakult a tavasz folyamán, azonban 

kezdetben a teremhiány, majd ősztől a tagok szolgálati helyre vezénylése miatt a szakosztály 

nem tudott megerősödni, jelenleg nem működik. Mivel az ökölvívás jellegénél fogva a 

katonai és rendvédelmi képzés fizikai felkészítéséhez kiváló kiegészítő tevékenység, 

mindenképpen lehetőséget kell találni arra, hogy a szakosztály megkezdje tényleges 

működését. A feltételek megteremtéséig a szakosztályvezető kezdeményezte a szakosztály 

működésének felfüggesztését. 
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14. Röplabda Szakosztály 

 

Szakosztályunk alakulásában elsősorban a röplabda iránti szeretet volt a meghatározó, 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 küzdősportokon és a 

technikai sportokon túl  labdajáték is, ezáltal is lehetővé téve, hogy hallgatóink megismerjék 

egymást, összetartsanak, együtt tudjanak dolgozni, mely készségeket majd hivatásukban is 

kamatoztatni tudják.  

 

Az edzéseket az RTK tornatermében hétfőn, kedden és csütörtökön tartjuk. 

 

Büszkék vagyunk arra, hogy szakosztályunk az első az NKE SE életében, ahol a 

Rendészettudományi Karon kívül a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, a Nemzetközi és 

Európai Tanulmányok Kar, valamint a Katasztrófavédelmi Intézet is képviselteti magát az 

edzéseken és versenyeken.  

 

Sikerült felépítenünk egy közel 20 fővel működő állandó versenyzői csoportot, melynek tagjai 

a Sport Pont Egyetemi Röplabda Bajnokságban mind a Mix, mind a Férfi kategóriában 

képviseltetik magukat. Legjobb eredményünk a 2015. évi Rendészeti Verseny strandröplabda 

kategóriájában elért aranyérem.  

 

További 2015. évi eredmények: 

MEFS SportPont Egyetemi Bajnokság 2015 év: Férfi illetve Mix csapat: I. hely 

Szegedi Parapark- Domino Kupa: III. helyezés 

Szekszárdi Strandröplabda Bajnokság: III. helyezett, 

Egyetemi Strandröplabda Bajnokság: II. helyezett, 

IV. Országos Rendőr Strandröplabda Bajnokság: I. helyezett. 

 

15. RTK Futsal szakosztály 

 

A Rendészettudományi Karon a labdarúgás mindig fontos volt a hallgatók számára, de a 

hobbi, véletlenszerűen összerakott csapatokkal komolyabb eredményeket idáig nem sikerült 

felmutatni. 

 

2015 őszén hallgatókkal történt egyeztetést követően megalakult az RTK Futsal szakosztály, 

melyben keddi és szerdai napokon 15-20 fő hallgató vesz részt a késő esti edzéseken. A 

csapat 10-12 fős része ELTE teremlabdarúgó bajnokságon egészíti ki a felkészülését a 

komolyabb tornákra. Az idei tanévben csatlakozott egyetemünk az Egyetemi Futsal 

Bajnoksághoz, melyben összesen 12 egyetemi csapat méri össze tudását az őszi- tavaszi 

félében. A versenysorozat egy látványos Final four tornával zárult. 
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Csapatunk az eddigi 3 mérkőzésen 1-1 győzelmet, döntetlen, vereséget könyvelhet el. A cél a 

komoly (NB2-es játékosokat is felvonultató mezőnyben) az 1-6 hely megszerzése, de titkon a 

legjobb 4-be kerülés sem elérhetetlen. Fiatal csapatról van szó, így a következő tanév BM és 

egyetemi versenyeire bizakodva készülnek a labdarúgók. 

 

Az közös edzések eredménye a téli Mikulás Kupán elért 1. helyezés is. 

 

2016-ban célunk a szakosztályi létszámot növelni, továbbá sikeresen szerepelni a labdarúgó 

tornákon. 

 

16. RTK GYM szakosztály 

 

Az RTK-GYM szakosztály profilja az általános erőfejlesztés, elsősorban kettlebell edzéssel, 

illetve a saját testsúlyos és crossfit elemeket is tartalmazó gyakorlatsorokkal. 

A klub létszáma 20 és 40 fő között ingadozik, a tanulmányi és vizsgaterhek változásának  

függvényében. A szakosztályban - mivel egy héten 4-6 edzés van - az is megtalálja a helyét, 

aki komolyan sportolni akar, de szép számmal vannak hobbi sportolók is, akik egy héten 

egyszer mozognak kicsit az egészségük megőrzése érdekében. A szakosztály tevékenységébe 

tartozik a rehabilitáció, különös tekintettel a gerinc- térd és deréksérülésekre, melyeket 

sportterápiával kezelik ki. A csapat magjából szinte mindenki alkalmas már önálló edzés 

tartására is, illetve a szakosztályvezető két helyettessel dolgozik, akik végzett hallgatók, 3-4 

éves edzésmúlttal, nagy szakmai tudással. 

 

Versenyen eddig egy alkalommal vettünk részt, egy crossfit versenyen, ahol 

vendégversenyzőknek számítottunk, és 7 indulóval képviseltük magunkat, kiemelendő Kiss 

János Balázs segédedző, aki a profi crossfittesek között is 4. helyet tudott szerezni úgy, hogy 

a 3 számból álló versenyből kettőt magasan megnyert, a harmadikban sajnos speciális, 

irányzati tudás kellett volna, így a dobogóról lecsúszott. 

 

17. RTK Testépítő szakosztály 

 

A szakosztály 2015. december 15-én alakult, a tényleges tevékenységet 2016. évben kezdi 

meg. Várhatóan egyesületünk legnépesebb szakosztálya lesz a testépítőké, melynek 

vezetésében az EHÖK fontos szerepet vállalt, illetve nagy az érdeklődés a hallgatók körében 

 

18. Tenisz szakosztály 

 

A szakosztály szeptember 1-én kilépett a Honvéd Zrinyi SE-ből, majd 30 fővel belépett az 

NKE SE-be.  
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A szakosztály tagjai a X. kerületi férfi csapatbajnokokságban versenyeznek, továbbá részt 

vettek az Egyetemi Sportnapon és a Kancellária SE rendezésében a Mikulás Kupán. 

 

Az edzések a Hungária Campuson tavasztól – őszig a nyitott teniszpályán folynak, ősztől – 

tavaszig pedig a Takács Károly sportcsarnokban játszanak. 

 

19. Tollaslabda szakosztály 

 

Augusztus 3-án alakult meg az NKE SE Tollaslabda szakosztály, 5 alapító taggal, közülük 

Szent-Andrássy Márk szakosztályvezető és Kereszti Zoltán aktívan részt vettek a Magyar 

Tollaslabda Szövetség által kiírt hivatalos ranglistaversenyeken. 

 

A két játékos a 2015.-ös évet az alábbi pozíciókban zárta a magyar országos ranglistákon: 

Kereszti Zoltán - férfi egyes 5, férfi páros 1, vegyes páros 7; 

Szent-Andrássy Márk - férfi egyes 15, férfi páros 6., vegyes páros: 24. 

 

További kiemelkedő eredmények a 2015-16-os évad őszi versenyeiről: 

- Penda Kupa I. osztályú ranglistaverseny férfi páros Szent-Andrássy Márk–Szikra 

Csaba I. hely; 

- Péter András Emlékverseny I. osztályú ranglistaverseny férfi páros Kereszti Zoltán–

Mester József (DTC) I. hely, vegyes páros Kereszti Zoltán–Kőrösi Ágnes (MASE) II. 

hely; 

- Multi Alarm Kupa I. osztályú ranglistaverseny férfi egyes Kereszti Zoltán II. hely, 

férfi páros: Kereszti Zoltán–Mester József (DTC) II. hely; 

- Dunaújváros Kupa I. osztályú ranglistaverseny férfi páros Szent-Andrássy Márk–

Piliszky András (HZSE) I. hely, Kereszti Zoltán–Kapitány Péter (DTC) II. hely; 

 

Elsődleges célunk 2016-ban a szakosztály létszámának feltöltése. A 2015. évet 8 taggal 

zártuk, de a beszámoló megírásának időpontjában a szakosztály taglétszáma már 15 fő. A 

Honvéd Zrínyi SE tollaslabda szakosztályának megszűnése esetén további tagok érkezésére 

számítunk. 

 

További célunk, hogy az állományunkat jelenleg erősítő két egyetemista mellé újabb 

tanulókat tudjunk bevonni a közös munkába, illetve, hogy tagjaink az edzések látogatása 

mellett mind nagyobb és nagyobb számban vegyenek részt a versenyeken is. 

 

20. Tonfa szakosztály 

 

Az elmúlt évben szakosztályunk számos bemutató-felkérésnek tett eleget, edzőtáborokat, 

szemináriumokat, képzéseket tartott és az ORFK RSZKK szervezésében lebonyolított 

lövészversenyeken segédkezett. Kiemelt fontossággal vettünk, veszünk részt a Nemzeti 
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Bűnmegelőzési Tanács, a BRFK Bűnmegelőzési Osztály, a BRFK egyes Kerületi 

Kapitányságai, az ORFK RSZKK rendezvényein, szakmai programjain. 

 

Az edzések heti két alkalommal zajlanak, hétfőn és szerdán 17.15. és 19.00 óra között. A 

szemináriumik, edzőtáborok lebonyolítását a hétvégékre időzítettük és a jövőben is hasonlóan 

kívánjuk megoldani. A bemutatók jelentős része hétvégén zajlott, melyeken a hallgatók 

szabadidejük terhére vettek részt. 

 

A hétköznapokon megtartott bemutatókhoz szükséges minimális létszámot sok esetben a már 

szolgálatot teljesítő tonfások bevonásával sikerült teljesíteni. A nappali tagozaton tanulók 

tanrendjéhez igazodva igyekeztünk az egyes hallgatókat kikérni az iskolából. Több esetben 

volt rá példa, hogy az adott napon csak 1-2 tanóráról hiányoztak. 

 

Hat alkalommal fordult elő, hogy egy napon két bemutatót is kellett tartanunk, esetenként 

más-más összetételben. 

 

A szakosztály edzésein rendszeresen részt vevők létszáma 25-30 fő között változik, az 

edzéseken mindhárom évfolyam képviseltette magát. Néhány rendőrtiszt, akik már 

hallgatóként is a csoport tagjai voltak, továbbá néhány külsős, civil tag is erősíti sorainkat.  

 

A szakosztály foglalkozásain a következő ismeretanyagokat lehet elsajátítani: tonfával 

végrehajtható támadások, védések, elvezető fogások, kyokushin karate alaptechnikák, rendőri 

intézkedéstaktikai ismeretek, elvezető fogások, bilincselési módok, testhelyzetek, 

ruházatátvizsgálás, kommunikáció, fegyveres mozgás, tüzelési testhelyzetek, erő- gyorsaság- 

állóképesség fejlesztés, felület keményítés, speciális közelharc, valamint önvédelmi 

technikák, systema- specpod. alaptechnikák, kötéltechnikai, ereszkedés-technikai ismeretek. 

 

A csoportból négyen végezték el a Police Medic Rendészeti sérültellátó szaktanfolyamot az 

RSZKK szervezésében, akik közül hárman instruktori képesítést is szereztek. 

 

Májusban a szakosztály tagjai az erdélyi Jádremetén tartottak nagy sikerű bemutatót és közös 

gyakorlást a helyi iskolásokkal. 

 

A szakosztály munkáját a vezető oktató mellett két segédoktató támogatja Somorjai Gábor r. 

hadnagy és Baksai Károly személyében. Mindketten jelentős harcművészeti tapasztalattal is 

rendelkeznek a tonfás ismeretanyagon túl. 

 

Bemutatók 2015-ben: 

- NKE nyílt nap Budapest 01.16.  

- NBT Re-Akció program keretében (Veszprém 04.01., Veresegyház 05.08., Fonyód 

05.28.  
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- Budapest 06.03., Budapest 07.31., Ecser 10.01. Budapest 11.20.)  

- ORFK RSZKK Budapest 04.01. 

- NKE Sport nap 04.24. 

- Rendőrnap Budapest 04.25. 

- IV. Karate Maraton Dunaharaszti 04.28. 

- Jádremete, Erdély-edzőtábor 05. 01.  

- Gyöngyszem óvoda Budapest XVIII. ker. 05.09. 

- Országos Mentőszolgálat Családi nap Budapest 05.10. 

- Dob utcai Általános Iskola Budapest 05.14. 

- Ludovika Nap Budapest 05.16. 

- Göllesz Viktor Beszédjavító Általános Iskola Budapest XVI. ker. 05.29. 

- BRFK XXII. Kerületi Rendőrkapitányság Rendőr nap Budapest 05.30. 

- BRFK XII. Kerületi Rendőrkapitányság Hegyvidéki napok Budapest 06.06. 

- Családi nap Dunakeszi 06.19. 

- Múzeumok Éjszakája Rendőrmúzeum Budapest 06.20. 

- SESE Karate edzőtábor Ócsa 07.31. 

- Gyerektábor Csillebérc Budapest 08.13. 

- NKE RTK Alapképzés Budapest 08.22. 

- NKE Sportnap RSZKK Budapest 10.01. 

 

A szakosztály összesen közel 35 bemutatón vett részt. 

 

Szemináriumok, képzések, rendezvények, események:  

- Specpod.- Közelharc és Önvédelem 04.11-12. 

- Ereszkedés technika RSZKK Budapest 04.24. 

- Rendőrnap főpróba Városliget Budapest 04.24. 

- IV. Karate Maraton Dunaharaszti 04.28. 

- Szolgálati pisztoly Világbajnokság Nagytétény 05.04-06. 

- Ereszkedés technika RSZKK 05.09.    

- Tonfa évzáró ünnepség Hatvan- Nagygombos 06.19. 

- Mesterlövő Világkupa ORFK RSZKK 06.21-23. 

- Ereszkedés technika RSZKK 10.01. 

- Ereszkedés technika RSZKK 10.05. 

 

21. 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 



18. oldal 

 

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

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

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 szakmai munkáját, az utánpótlás nevelést, illetve versenyzők felkészítését heti 

négy alkalommal, hétfőn kedden, szerdán és csütörtökön 16:00-tól 20:00-ig végzi a Zrínyi 

Miklós Laktanya és Egyetemi Campus 44-es épületében, az erre a célra kialakított 8 pásttal, 

és a hozzájuk tartozó három-fegyvernemes találatjelző berendezésekkel felszerelt Szüts János 

vívóteremben. A Klub tagsága alapvetően a párbajtőr szakágat képviseli, ugyanakkor 

folyamatosan emelkedik kardozóink létszáma is. A szablyavívás helyzete is megszilárdult 

szakosztályunknál, így ezt a szakágat is csaknem tízen művelik.       

 

A Szakosztály irányítását háromfős vezetőség végzi (szakosztályvezető és két helyettes), 

melynek szakmai munkáját a klub korábbi vezetője, jelenleg tiszteletbeli szakosztályvezetője 

és vezetőedzője segíti. A gazdálkodási feladatok felügyeletét a szakosztály gazdasági vezetője 

végzi. A szakosztályt az elnök képviseli, aki egyben stratégiai szinten felügyeli, szükség 

esetén meghatározza a szakosztály tevékenységének teljes spektrumát.   

 

A vezetőedző szakmai munkáját a 2015-ös évben egy vívómester és három, egy éves OKJ-s 

képzésben részesülő vívó szakedző tanuló segítette, akik decemberben eredményes vizsgát 

tettek, így a 2016-os évben már önállóan is részt vehetnek az edzések levezetésében.  

 

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. A legfiatalabb tagunk 10, a legidősebb 73 éves. 

Ennek a sokszínűségnek része, hogy a kezdőtől a 20 éves rutinnal rendelkező igazolt 

versenyzőig, szakmai előélet tekintetében pedig a tőrözőtől a szablyavívóig, négy fegyvernem 

és mindkét nem rendelkezik képviselettel tagságunkban. A szakosztály létszáma folyamatosan 

változik 60-70 fő között. Igazolt versenyzőink száma meghaladja a negyvenet, ebből 

versenyengedéllyel 20 fő rendelkezik (párbajtőr és kard szakágban).  

 

2015-ben szakosztályunkban kiegyensúlyozott szakmai munka folyt, amelyhez nagyban 

hozzájárult a Magyar Vívó Szövetség által biztosított (pályázatok) támogatások volumene, az 

egyetemi hozzájárulások, illetve a tagdíjbevételek emelkedése. Jelentős fejlesztések is 

zajlottak, melynek eredményeként átadásra került a 44-es épület tetőterében kialakított 
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felszerelés-tároló és öltözőhelyiség 40 beépített szekrénnyel. Ennek, valamint a számottevő 

felszerelés beszerzésnek köszönhetően lényegesen javultak az elhelyezési és edzési 

körülmények, feltételek.  A szakmai munka folyamatos, amatőr és igazolt versenyzőink, 

valamint hobbivívóink is rendszeresen látogatták az edzéseket, és részt vettek a 

megrendezésre kerülő versenyeken.  

  

Június 6-án a Honvéd Kulturális Központban került megrendezésre a Stefánia Juniális, 

Rendvédelmi Szervek Családi Napja, ahol szakosztályunk a párbajtőr és kard szakágat 

mutatta be a szabadtéren telepített páston az érdeklődőknek. 

 

Vívói is részt vettek a Szent István Bazilika előtt megtartott, a világ eddigi legnagyobb vívó-

villámcsődületén, valamint az október 10-én megrendezett Egyetemi Sportnapon.       

 

Két kezdő tanfolyam került lebonyolításra január-februárban és szeptember-októberben, 

amelyeken összesen több mint 20 fő vett részt.  A résztvevők nagy része csatlakozott a 

tanfolyamot követően a szakosztályhoz.   

 

2015-ben szakosztályunk két háziversenyt rendezett, nagy érdeklődés mellett, júniusban a 

Czetz Kupát, decemberben pedig a Bolyai Kupát. 

 

A 2015-ös naptári év versenyekben bővelkedett. A versenyzési aktivitás a kard 

fegyvernemben is növekedett, de az eredményesség javításához még sokat kell dolgoznunk. 

Tagságunk sokszínűségének köszönhetően a versenyek legszélesebb skáláján tudunk indulni 

az amatőr versenyektől a veterán versenyeken át az egyetemista, illetve profi felnőtt és 

korosztályos bajnokságokig.  

 

Legjobb eredmények: 

- Szolnok Kupa B kategóriás pbt. verseny Deák István 1. hely; 

- Békessy Béla Emlékverseny B kategóriás pbt. Sal Gergely 7. hely, Soós Dóra 9. hely; 

- Westend Grand Prix világkupa pbt. verseny Samu Péter 193. hely, Deák István 239. 

hely; 

- V. Érd Kupa B kategóriás pbt. verseny Deák István, Kiss Ábel 1. hely, Samu Péter 2. 

hely., Soós Dóra 8. hely, kard csapat 4. hely; 

- MEFOB – Bohus Réka 1. hely, Felker Adrienn 4. hely, Mósa Tamás 7. hely, pbt 

csapat 5. hely, kard csapat 4. hely; 

- Hiper Kupa B. kategóriás pbt. verseny Deák istván 7. hely, Rozgonyi Csongor 14. 

hely; 

- Kadet férfi pbt válogató verseny Rozgonyi Csongor 59. hely; 

- Újonc nemzetközi nyílt verseny Rozgonyi Csongor 3. hely; 

- Orvosi Szakmák 19. Vívó Európa-bajnoksága Darnay Lívia 1. hely; 

- Veterán nemzetközi Bp. Bajnokság Novákné Cseszregi Henriett 6. hely; 
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- Négytusa Masters Európa-bajnokság Novákné Cseszregi Henriett 1. hely; 

- Katonai Világjátékok (Dél-Korea) Halmai Ottó 32-ben, csapat 4. hely. 

- Felnőtt pbt. válogató Deák István 22. hely, Samu Péter 44. hely 

- Veresegyház Kupa B kategóriás pbt. verseny Deák István 1. hely, Novákné Cseszregi 

Henriett 3. hely, Gerstenbrein Vivien 21. hely; 

- Felnőtt kard válogató Kiss Ábel Márk 36. hely; 

- Olimpici serdülő pbt. verseny Rozgonyi Csongor 15. hely, Gózon Márk 17. hely; 

- Felnőtt Országos Bajnokság Deák István 26. hely, Soós Dóra Evelyn 13. hely; 

 

Versenyzőink a hazai „B” kategóriás versenyen összesen 5 tornagyőzelmet és 3 további 

dobogós helyezést, különböző nemzetközi amatőr versenyeken 2 tornagyőzelmet és 2 további 

dobogós helyezést szereztek. 

 

A klub aktív versenyzői közül az országos férfi párbajtőr ranglistán az év végén  Deák István 

a 30., Samu Péter a 40., Sal Gergely a 53., Halmai Ottó 58. volt. 

 

Infrastruktúra-fejlesztésre a Magyar Vívó Szövetségtől 2014-ben elnyert 6 531 600 Ft 

támogatása teljes egészében 2015-ben került felhasználásra és elszámolásra az alábbiak 

szerint:  

- 23 komplett vívófelszerelés (védőfelszerelés + ruházat + fegyver + kiegészítők), 

valamint kis mennyiségű tartalék/javítóanyag került beszerzésre: 2 747 000 Ft 

- Tároló- és öltözőhelyiség kialakítása: 1 710 000 Ft 

- Lépcsőház felújítása: 420 000 Ft 

- Öltözőszekrények beépítése: 850 000 Ft 

 

A 2015-ös működéshez a szakosztály 2 912 966 Ft támogatás nyert el a Magyar Vívó 

Szövetségtől:  

- Tartalék felszerelés és FIE fegyverek beszerzése: 1 597 780 Ft 

- Edzők díjazása járulékok: 937 395 Ft + 227 790 Ft = 1 165 185 Ft 

- Könyvelői díj: 150 000 Ft   

 

A klub tárgyévi kiadásait a felszerelések cseréje, edzők díjazása, edzők képzése, ranglistás 

versenyzők felszerelésének cseréje, nevezési- igazolási díjak és versenyengedélyek, valamint 

szállásköltségek tették ki. 

 

Az eredményes vizsgáknak köszönhetően, a szakosztályban jelentkező edzői feladatok 

ellátása során, 2016. január 01-től három fiatal vívó szakedző lesz a két vívómester 

segítségére. Fő feladatuk a mesterek támogatása mellett a szervezett utánpótlás-nevelés 

alapjainak és kereteinek megteremtése, gyermek és iskolás kezdő vívócsoportok toborzása és 

irányítása lesz.     
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22. Vizi sport szakosztály 

 

Az NKE SE megalakulása után nem sokkal, a sportági paletta szélesítése érdekében 

létrehoztuk a vízi sport szakosztályt. Alapítói már nem hallgatói a NKE-nek, hiszen 

időközben befejezték tanulmányaikat a Hadtudományi és Honvédtisztképző Karon.   

 

Az utánpótlás kérdése problémás, hiszen a szakosztály nem rendelkezik hajókkal vagy olyan 

bázissal, infrastruktúrával, amelyre a rendszeres edzésmunkát alapozni lehetne. Így a tagságot 

sem megtartani, sem pedig mozgósítani nem lehet. Marad az alkalomszerűen összeállított 

HHK-s, RTK-s, KTK-s, valamint Katasztrófavédelem szakirányon képződő hallgatók 

csoportja, amely csak egy-egy sárkányhajó verseny erejéig képes összeállni és közösen, 

valami eredményeset alkotni. Ezeken az eseményeken a versenyző elsősorban az NKE-t 

képviseli az adott versenyen, és legjobb tudása és ereje latba vetésével a lehető legjobb 

eredmény elérése érdekében dolgozik.  

 

Egy sárkányhajó bérlése komoly összeg, (25.000 Ft/óra) amelynek kifizetése vállalhatatlan 

összeget jelent a versenyzőknek. Ennek függvényében sárkányhajós eredményeinket,- kivéve 

a Dunai Regattát-, edzés és gyakorlás nélkül értük el. Amennyiben az Egyetemnek saját 

sárkányhajója lenne, rendszeresen tudnánk edzeni a Dunán, képesek lehetnénk akár a 

nemzetközi porondon is felvenni a versenyt a mezőnnyel (ezt nemzetközi tapasztalattal bíró 

versenyzők állították csapatunkról) 

 

Másik vízi sportágban is jeleskedtünk az elmúlt évben, evezős nyolcasban. Profi, jelenleg is 

aktívan versenyző hallgatók alkotják a csapat gerincét, de Egyetemünk egyik dolgozója is 

részese volt a felkészülésünknek a Dunai Regattára illetve a fix tízes MEFOB versenyre, 

valamint a bécsi evezős nyolcas versenyre. Az evezősök saját klubjukban edzenek és csak 

néhány közös felkészülésen edzettek együtt a kellő összhang kialakítása végett. 

 

2015-ben az alábbi versenyeken vettünk részt: 

- 25. Nyílt Magyar Concept2 Ergométeres Országos Bajnokság csapat III. helyezés; 

- Dunai Regatta, evezős nyolcas verseny Futam III. helyezés, abszolút V. hely; 

- Dunai Regatta, sárkányhajó verseny abszolút IX. helyezés; 

- Gróf Széchenyi István Tízevezős Amatőr Regatta, MEFOB III. helyezés; 

- VII. Rendvédelmi Sárkányhajó Országos Bajnokság III. helyezés; 

- Wienerachter 6 km-es Nemzetközi Evezős Verseny, Bécs, III. helyezés; 

- All Rounder Nemzetközi Katonai 6-tusa Verseny IV. helyezés 
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III.  Összegzés 

 

2015 évben Sportegyesületünk nehéz körülmények között dolgozott, mivel a hallgatók 3 

telephelyen végzik tanulmányaikat. 

 

Az NKE-n működő valamennyi sportegyesület teljes beolvadása nem történt meg, a Honvéd 

Zrínyi SE továbbra is önállóan működik. 

 

Az NKE támogatása forráshiány miatt továbbra is alulfinanszírozott volt. 

 

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 fenti nehézségek ellenére az NKE SE eredményesen működött, azaz az egyetemi sport 

tömegbázisává vált. 

 

Budapest, 2016. március 29. 

 

 

         dr. Kovács Gábor 

                    elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


