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I. Egyesület 

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. Egyetemi sport 

 

Az Egyesület céljainak és feladatainak megvalósítása során az Egyetem hallgatói 2016-ban 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 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. 
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3. Rendezvények 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és az NKE SE közös rendezésében 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 Ludovika 

Fesztivállebonyolítására.  

Nyitó programként az MH Ludovika Zászlóalj kiváló tanulmányi eredményű negyedéves 

honvédtiszt-jelöltjeinek részére adtak át elismeréseket, majd a hivatalos programok után 

kezdetét vette az egész napos rendezvény,számos szakmai bemutatóval és sportolási 

lehetőséggel, családi és gyermekprogramokkal.  

A rendezvénynek hagyományosan kiemelt eseménye volt a Katonai hagyományőr 

szakosztályunk által szervezett, a több történelmi korszakot megidéző hagyományőr 

csoportokat felvonultató látványos bemutató sorozat, mely bepillantást engedett a magyar 

hadikultúra évszázadainak katonai hagyományaiba. 

Az egész napos Ludovika Fesztiválon a sport is jelentős szerepet kapott, minden 

szakosztályunk megmutathatta magát, az érdeklődök több sportágat és szabadidősport 

tevékenységet ki is próbálhattak. A rendezvény 3000-3500 látogatót vonzott, így kitűnő 

alkalom volt az Egyesület bemutatására és népszerűsítésére, illetve szakosztályi toborzásra. 

Szeptember 20-án a Rendészeti Szervek Kiképző Központjának Vágóhíd utcai sporttelepén 

harmadik 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.  

Nagy sikere volt akarok közötti bajnokságoknak: labdarúgásban 26, röplabdában 15 csapat 

mérte össze az erejét, míg teniszben 16 egyéni és 8 páros indult, de volt tömegesítési verseny 

és tréfás úszóváltó is. Szintém népszerű volt a lecsófőző verseny, ahol a zsüri tagja volt a 

Sportnap egyik díszvendége is, Rédli András többszörös világbajnok, olimpia bronzérmes 

párbajtőrvívó.  

Bemutatkozási lehetőséget kapott az NKE Sportegyesület 20 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 és a testépítés helyszínei. 

A sportolási lehetőséget 15 Rekreáció Fitnesz állomás bővítette, melyre 536-an váltották ki a 

“menetleveleket”, azaz tömegeket vonzottak a különböző mozgásformák, pl. tollaslabda, 

FMS teszt, erő gyakorlatok, kettlebell, girja, stretching, jóga, nordic walking, kerékpáros 

ügyességi feladatok, aerobik, Hintayo, Euro Bungee, rekeszépítés, teqball, vívás. 

Eközben 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 Judó szakosztály, de volt 
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Krav Maga és szolgálati kutyás bemutató is. A sportversenyek eredményhirdetései közben 2 

többszörös világbajnok tartott élménybeszámolót, Rédli András párbajtőröző és Marosi Ádám 

öttusázó. A nagyszínpadi programot az Ivan and the Parazol zenekar élő koncertje zárta.  

 

Az egyéb programok közül kiemelést érdemel a fizikai állapotfelmérés és életmódtanácsadás 

2 sátra, ahol 8 szakember közreműködésével, különböző mérőeszközök segítségével 

marokerő, reakcióidő, testzsírszázalék, 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. A Nagymedencében tréfás úszóváltók után 

búvárbemutató és oktatás vonzotta az érdeklődőket. 

 

A Sportnap keretében az Egyetem Hungária Campusának füves pályáján barátságos 

Szlovénia-Magyarország nagypályás labdarugó mérkőzésen mérte össze erejét a két 

testvéregyetem válogatottja. 

 

Október 9-én hagyományteremtő céllal,első alkalommal rendezte meg az Egyesület és az 

LDH szakosztály az I. Ludovika Huszárversenyt. A résztvevő csapatok: Soproni Huszár 

Hagyományőrző Egyesület, Váci Huszár és Nemzetőr Bandérium, Mogyoródi Sándor-

Huszárok Történelmi Lovas Hagyományőrzők Egyesület, Isaszegi Szent Márton 

Hagyományőrző Lovas Huszár Egyesület, Honvéd Zrínyi Sportegyesület, Ludovika Huszár 

Díszszakasz, a versenybírók Dr. Papp Ferenc ezredes, Győrffy-Villám András hő. huszár 

tábornok, Ézsiás Vencel hő. huszár őrnagy voltak. A verseny szakmai lebonyolításában 

közreműködött a Nemzeti Vágtát is rendező Mondavio Kft.  

 

A színpompás bevonulást követő megnyitón Egyesületünk elnöke, Dr. Kovács Gábor 

köszöntötte a felsorakozott csapatokat és a nézőket. Beszédében megemlékezett október 

hőseiről, a verseny jelentőségéről és jó versenyzést kívánt a felvonult sportolóknak. 

Első versenyszámként a csapatok karusszel programjaikat mutatták be. Ezek szabadon 

választott, huszár és lovardai feladatokkal tarkított 5-6 perces zenés kűrök voltak. A 

karusszelek után szünet következett, mely alatt a zsűri értékelte a programokat, a Katonai 

hagyományőr szakosztály Magyar István alezredes vezetésével „Bocskai Angyalai” hajdú 

bemutatót tartott, majd a Pusztai Rókák hagyományőrző lovas íjászainak bravúros elemekkel 

tarkított programjában gyönyörködhetett a közönség.Délután a csapatok ügyességi versenyen 

mérték össze tudásukat, mely kardvágásokból, akadályugratásokból, karikagyűjtésből és 

pisztolylövészetből állt.  

A versenyről további információk a Ludovika Huszár Díszszakasz szakosztály szakmai 

beszámolójában találhatók. 

További nagy sikerű rendezvény volt az októberi Zrínyi-Újvár Túra, melynek során Prof. 

Dr. Padányi József tudományos rektorhelyettes vezetett izgalmas interaktív történelmi sétát a 
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régészeti területen, valamint a 44 túrázó megtekinthette a Szent Mihály templomot is. A 

programot, melyen szép számmal képviseltették magukat külföldi hallgatók is, borkóstolás 

színesítette. 

 

A november 6-ra tervezett Hűvösvölgy – Solymár – Paprikás patak – Rózsika forrás – 

vízesések – Költők padja – Virágos nyereg – Erdő alja útvonalú őszi túra a mostoha időjárás 

miatt sajnos elmaradt. 

4. Szakosztályok 

 

Jelenleg az NKE SE-ben az alábbi szakosztályok működnek: 

 

Judo, Fanatic jumpers (akrobatikus kosárlabda), Intézkedéstaktika, Ironcrossz, Katonai 

hagyományőr, Kézilabda, Kosárlabda, Labdarúgó, Lovas, Lövész, Ludovika Huszár 

Díszszakasz, Néptánc, Röplabda, RTK futsal, RTK GYM/Ju-jitsu, RTK Testépítő/Orczy 

kollégiumi szakág, Tenisz, Tollaslabda, Tonfa, Vívó, Vízi sport. 

 

Az év folyamán hivatalosan is megszűnt a már a korábbi években is csak névleg működő 

Ökölvívó szakosztály, illetve ősszel alakult meg, egyelőre kis létszámmal a Kézilabda 

szakosztály. 

 

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 

növekedet. A több mint 80 %-os létszámnövekedéssel egyesületünk jelentős sportegyesületté 

nőtte ki magát, mely szükségessé teszi az egyesület szervezeti átalakítását, erősítését is. 

 

A szakosztályok taglétszáma a 2016. évben befizetett éves egyesületi tagdíj (2000 Ft) alapján.  

Judo     19 

Fanatic jumpers      6 

Intézkedéstaktika   40 

Ironcrossz    31 

Katonai hagyományőr     9 

Kézilabda      4 

Kosárlabda    43 

Labdarúgó    32 

Lovas       8 

Lövész     32 

Ludovika Huszár Díszszakasz   11 

Néptánc     19 

Röplabda    40 

RTK futsal    11 
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RTK GYM/ Ju-jitsu   93 

RTK Testépítő     253 

         Orczy kollégiumi szakág 71 

Tenisz     37 

Tollaslabda    42 

Tonfa     33 

Vívó              113 

Vízi sport      7 

összesen:            954 fő 

 

6. Pályázatok 

 

2016-ban több sikeres pályázati eljárást folytattunk le. 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. 

 

A 2016. évi pályázatok áttekintése: 

Kiíró Elnyert összeg Felhasználás 

Magyar Kosárlabda Szövetség 9 181 635 utánpótlás-nevelés, versenyeztetés 

(TAO) 

Magyar Vívó Szövetség  3 767 392 iskolai vívó program, utánpótlás 

bázis szélesítés, egyesületi 

támogatás 

Magyar Olimpiai Bizottság 413 223 III. Egyetemi Sportnap rendezése 

MEFS 1 000 000 Sportiroda fenntartása 

MEFS  186 777 III. Egyetemi Sportnap rendezése 

      

összesen 14. 549. 027 Ft   

 

7. Támogatási szerződések 

 

A szakosztályok megnövekedett aktivitásának köszönhetően 2016-ban 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 2016. évi támogatási szerződések áttekintése: 

Támogató Összeg Felhasználás 

Bv. Holding Kft. 68 560 Röplabda szakosztály 24 db póló 

Uniqa Biztosító Zrt. 250 000 Lovas szakosztály 
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Támogató Összeg Felhasználás 

Magyar Fejlesztési Bank Zrt.  1 000 000 LHD 

Magyar Villamos Művek Zrt. 2 000 000 LHD 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1 700 000 Ludovika Fesztivál 

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit 

Zrt.  

1 000 000 Ludovika Fesztivál 

Földművelésügyi Minisztérium 4 500 000 LHD 

NKE Szolgáltató Nonprofit Kft 720 000 Kosárlabda szakosztály TAO 

önköltség 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 6 000 000 III. Egyetemi Sportnap 

Natural Sport Kft. 150 000 Tonfa szakosztály 

Szigetmonostrori Polg. Őrség 90 000 Tonfa szakosztály 

Prolan Irányítástechnikai Zrt. 508 000 Tonfa szakosztály 

Atomhajó Alapítvány 50 000 Tonfa szakosztály 

Union Plus Kft. 400 000 Tonfa szakosztály 

MVM  Zrt. 500 000 Tonfa szakosztály 

Facebox Fresh Kft. 300 000 Tonfa szakosztály 

Inhold Pénzügyi Zrt. 400 000 Tonfa szakosztály 

LUMUS SWAT Kft. 100 000 Tonfa szakosztály 

Székely Budo-Sport Kft. 50 000 Tonfa szakosztály 

   

összesen: 19 786 560 Ft  

 

8. Nemzetközi kapcsolatok 

 

Egyesületünk törekszik arra, hogy tagjaink külföldön is megmérethessék magukat, nemzetőzi 

versenytapasztalatot szerezzenek, illetve bemutatkozási lehetőséget kapjanak. 

 

A Tonfa szakosztálymájus 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. 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 Internationalelnevezésű,Orlandóban (Florida, USA) megrendezett műveleti és 

terrorelhárító nemzetközi versenyen.  

 

A Katonai hagyományőr szakosztály 3 alkalommal is képviselte Egyetemünket és 

Egyesületünket, 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 Díszszakaszszakosztály 5 fős különítménye május 13 és 16 között Böjte 

Csaba ferences rendi szerzetes meghívására részt vett a Csíksomlyói Búcsún,valamint az 

ezalkalommal megrendezésre kerülő Székely Huszártalálkozón, majd szeptember 15. és 
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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 FutsalszakosztályaszeptemberbenHollandiában nemzetközi futsal versenyen, a 

Rendőr Futsal Világjátékokon vett részt, továbbá a Futsal szakosztályra épülő egyetemi 

válogatottunk a III. Egyetemi Sportnapon barátságos mérkőzésen fogadta a szlovén 

társegyetem csapatát. 

 

II. A szakosztályok tevékenysége 

1. Judo szakosztály 

A Rendészettudományi karon működő Judo szakosztály 2015 ősze óta tagja az NKE 

Sportegyesületének. A szakosztályt Csizmadia Zoltán vezeti, az edzéseken, melyek heti 2 

alkalommal másfél órábanfolynak, Nagy Ádám is közreműködik. 

 

Versenyzőink tavasszal részt vettek a BM Tanintézeti Bajnokságon és BM Országos 

Bajnokságon, emellett a szakosztály által szervezett Földharc versenyen. Ősszel a TEK Gálán, 

illetve a Földharc verseny már a BEFS (Budapesti Egyetemi- és Főiskolai Sportszövetség) 

segítségével budapesti egyetemi rendezvényként került be a versenynaptárba. Az év fő 

versenyét a MEFOB jelentette. A fenti versenyekre a szakosztály tagok mellett a rátermettebb 

RTK hallgatókat is bevontuk a felkészülésbe és a versenyzésbe a minél sikeresebb szereplés 

reményében. 

 

Legjobb eredmények: 

BM Tanintézeti Bajnokság  1.hely 

BM Országos bajnokság  3.hely 

MEFOB    3.hely 

 

2. FanaticJumpersszakosztály 

 

Az akrobatikus kosárlabda szakosztály 2015. novemberben kezdte meg működését 6 fővel. 

Az edzések az ÁKK Tornacsarnokában zajlottak, kedden és csütörtökön, a szakosztály 

vezetője Vas Viktor.  

 

A sportág mozgásanyaga nagyon összetett, tartalmazza a kosárlabdás freestyle és zsonglőr 

trükköket, a zsákolásokat, a levegőben történő passzokat, a talaj- és levegő akrobatikát 

(szaltók, rundelek, stb.), illetve ezek speciális kombinációit. A minitrampolinról  végrehajtott 

zsákolások rendkívül látványosak és szórakoztatóak. Az akrobatikus kosárlabdázás célja a 

közönség szórakoztatása, ennek megfelelőn a szakosztály tagjai fellépéseken, bemutatókon 

vesznek részt.  

Mivel a csapat tagjai rendkívül magas színvonalon adják elő programjaikat, és a határokon túl 

is népszerűséget szereztek, 2016-ban a csapat tagjai jórészt külföldön, turnékon szerepeltek.  
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3. Intézkedéstaktikai szakosztály 

A szakosztály célja, hogy az egyetem hallgatói, oktatói számára egészséges, szabadidős 

sportolási lehetőséget biztosítson. A szakosztályi munka támogatja az RTK kiemelt képzési 

céljait is a rendőri közelharc oktatásával, valamint a vegyes harcművészet küzdelem 

tanításával, gyakorlásával. A szakmai munkát összehangolva végezzük a Tonfa, Lövész és Ju-

jitsu szakosztályokkal.  

 

A szakosztály vezetője Oláh Attila r. hdgy., az edzések hétfőn és szerdán 17.30-19.00 

óráigtartanak. 

 

2016-ban is fő tevékenységünk volt a rendőri közelharc oktatása, a főiskolai tananyag 

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

korrepetálása. 

 

Az első félévben az edzések fő gyakorlatanyaga a rendőrbot kezelése, használata volt, mely a 

tananyagban nem kap megfelelő hangsúlyt. A második félévben az I. évfolyamoshallgatók 

felzárkóztatása, a tanagyag gyakorlása kapott kiemelt szerepet. Folytatódott az a munka is, 

amelyben segédfoglalkozás vezetőket készítünk fel, hogy edzéseken, bemutatókon és 

tantárgyi órákon segédkezni tudjanak. 

 

A szakosztály életében továbbra is fontos szerepet játszanak a bemutatók tartása, részvétel 

különböző rendezvényeken, ezzel is népszerűsítve az Egyetemet és az RTK-t. Különböző 

felkérésekre 2016-ban is több bemutatót tartottunk az Egyetem és az RTK számos 

rendezvényén (pl. Egyetemi Sportnap, Kari Sportnap, Nyílt Nap), az RTK-ra látogató bel és 

külföldi delegációk részére és konferenciákon (pl. münsteri delegáció, Közszolgálati és 

Pszichológiai Konferencia), illetve más külső helyszínen is, mint az V. Rákosmenti 

Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok, valamint Bűnmegelőzési Napok általános 

és középiskolákban. 

 

Beszerzésre került a 30 db tonfa, melyekre már nagy szüksége volt a szakosztálynak és 

Rendészettudományi Karnak egyaránt. 

 

4. Ironcrossszakosztály 

 

A szakosztály az RTK-n tartja edzései, heti 2 alkalommal, szakosztályvezető Vas Viktor.  

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 felszerelés-helyzet miatt is jelentős segítség volt a 2 db 

10kg-os wall ball beszerzése, amiknek nagy hasznát vesszük az edzéseken. 
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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. 

5. Ju-Jitsu szakosztály 

 

Az NKE SE Ju-Jitsu szakosztálya a 2016-os évben is a versenyzők felkutatását és 

felkészítését tekintette fő céljának. Az edzések az RTK Erdei 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. 

Ebben az évben az RTK Alapkiképzésen, illetve a Kari Sportnapon tartottunk látványos 

bemutatókat. A tavaszi versenyszezonban a hagyománynak számító Kempo Világkupán 

vettünk részt, melyen 4 arany 5 ezüst és 3 bronzérmet szereztek hallgatóink.  

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. 

 

6. Katonai Hagyományőrszakosztály 

 

A szakosztályban „Hajdú csapat” - Bocskai Angyalai, valamint az I. Világháború korát 

képviselő rohamista raj működik, a szakosztályvezető Magyar István. Az I. világháborús 9 fő 

htj. nem lépett be a szakosztályba, őket a rendezvényekre a Ludovika zászlóalj jelöli ki és 

biztosítja. 

A Várőrség Alapítvánnyal kötött szerződés keretében az Alapítvány Nándor Díszőrsége több 

alkalommal vett részt rendezvényeinken, a 2016. évi Ludovika Fesztivál hagyományőr 

programjainak tervezése és levezetése szintén közösen került végrehajtásra.  

Jó kapcsolatot tartunk fenn a Hajdúnánáson alakult „Darabontokkal” is. 

A szakosztály önfenntartó, a bevételeket és a kiadásokat úgy terveztük, hogy a két összeg 

egyensúlyban legyen, és ne képezzünk hiányt. 
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Az év folyamán a bevételeinkből az alapvetően szükséges felszerelési tárgyakat és 

fegyvereket be tudtuk szerezni, a karbantartásokat és javításokat finanszíroztuk, a 

hagyományőr bemutatók költségeit ki tudtuk gazdálkodni, így az évet pozitívan zártuk.  

2016-ban a fegyverzet bővítésére használtunk egy mozsár ágyút, mely a szakosztályvezető 

tulajdona. 

A szakosztály 2016-ban az alábbi rendezvényeken képviselte az Egyetemet és a 

Sportegyesületet: 

- Ludovka Fesztivál 

- Pünkösdi Várjátékok, Hollókő 

- Tatai Patara 

- Nádasdy Történelmi Fesztivál, Sárvár 

- Gyulai Végvári Napok 

- Hajdúk Világtalálkozója, Hajdúnánás 

- TreuenerSlosfest, Németország 

- Esztergomi Történelmi Napok 

- Tillyfest, Németország 

- Bila Hora, Csehország 

- III. Egyetemi Sportnap 

- Lovas Huszárverseny 

 

Számos rendezvényen nem csak résztvevőként, hanem szervezőként és szakértőként is 

szerepeltünk. 

 

Mind a polgári, mind a honvéd tisztjelöltek között továbbra is 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.  

 

7. Kézilabda szakosztály 

 

A Kézilabda szakosztály 2016 őszén indult útjára, hivatalosan november 1-én alakult meg. A 

szakosztályi létszám, akik rendszeresen részt is vesznek a foglalkozásokon,jelenleg 10-15 fő. 

Az edzések kedden és szerdán, alkalmanként másfél órában az RTK-n folynak, a 

szakosztályvezető Nagy Ádám. 

 

A csapat tagjai a BEFS által szervezett Egyetemi Kézilabda Bajnokágban szerepelnek, ahol a 

kezdeti nehézségek után sikerült kisebb sikereket elérni. Távolabbi cél, hogy a csapat a 

rájátszásban bekerüljön a felsőházba. 
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8. Kosárlabdaszakosztály 

 

Az NKE SE Kosárlabda szakosztálya közel 50 főnek biztosít rendszeres versenyzési és 

edzéslehetőséget. 

A jelen beszámoló a kosárlabda versenyrendszer sajátossága miatt a 2015/2016-os (2016. 

nyarán lezárult) bajnoki idény, valamint a 2016/2017-es idény első feléről 2016. december 31-

i állapot szerint tartalmaz beszámolót.  

 

Férfi kosárlabda 

 

A szakosztály a 2015/2016-os bajnoki idényben a Kiemelt Regionális Bajnokságban, a 

Budapesti Egyetemi B és C ligában indított csapatokat.  

 

Helyezések 2015/2016 bajnoki idényben: 

 

Kiemelt Regionális Bajnokság 5. hely 

Budapesti Egyetemi B liga  2. hely 

Budapesti Egyetemi C liga  8. hely 

 

A 2016/2017. bajnoki idényben a férfi szakosztály ismételten a Kiemelt Regionális 

Bajnokságban, valamint a Budapesti Egyetemi A és B ligában (két csapattal) indított 

csapatokat.  

 

Helyezések 2016/2017 bajnoki idényben (2016. december 31-i állapot szerint) 

 

Kiemelt Regionális Bajnokság 7. hely 

Budapesti Egyetemi A liga  7. hely 

Budapesti Egyetemi B liga  5. hely 

Budapesti Egyetemi C liga  7. hely 

 

Női kosárlabda 

 

2015/2016. bajnoki idény 

 

Csapatunk az Amatőr NB1 Keleti Csoportjában a biztos bent maradást már márciusban 

kiharcolva az alapszakasz 8. helyén végzett, 5/13 győzelem/vereség aránnyal, végül a 13. 

helyet szereztük meg (a rájátszásban 2/4 győzelem/vereség aránnyal). NB1-es mérlegünk így 

7 győzelem mellett 17 vereség. 

 

A HEPP Kupában az említett győzelmet követően a BKG DSE ellen vereséggel zárult 

részünkre a sorozat.  

 

Együttesünk a MEFOB Bajnokság Nyugati Csoportjába került beosztásra, ahol az 

alapszakaszt az elmúlt évhez képest előre lépve pozitív mérleggel a harmadik helyen zárta, ezt 
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követően a legjobb négy közé jutásért vívott mérkőzésen nagy csatában maradt alul a későbbi 

MEFOB harmadik helyezett Corvinus Egyetem csapata ellen, így a bajnokságban a hatodik 

helyen végeztünk.  

 

A MEFOB-hoz kapcsolódó B33 bajnokságban a nyolcas döntőbe bekerülve a nyolcadik 

helyen végeztünk.  

 

A Budapest Bajnokság Női A csoportjában az elmúlt év nyolcadik helyéhez képest jelentősen 

előre lépve, 19-5 győzelem-vereség aránnyal a bajnokság második helyén zártunk, míg a 

Budapesti Egyetemi Bajnokság A csoportját veretlenül megnyertük. 

 

Helyezések a 2015/2016-os idényben: 

 

Amatőr NB I.              13. hely 

HEPP Kupa      2. kör 

MEFOB      6. hely 

MEFOB B33      8. hely 

Budapest Női A Csoport    2. hely 

Budapesti Egyetemi Bajnokság Női A csoport 1. hely 

 

Helyezések a 2016/2017-os idényben: 

A 2016/2017 bajnoki idényben csapatunk az Amatőr NB1 Keleti Csoportjában és a HEPP 

Kupában indult.A felkészülést augusztusban edzőtáborral kezdtük, majd felkészülés tornákon 

és mérkőzéseken vettünk részt. 

 

Amatőr NB I.              10. hely 

HEPP Kupa      2. kör 

 

Csapatunk szerepléséről az internetes szaksajtó is folyamatosan beszámolt (pl. 

www.kezdo5.hu; www.kosarsport.hu/hirek/egyetemi; www.kosaroktatas.hu/sfs-hirek stb.). 

 

Elmondható tehát, hogy csapatunk előre lépett az elmúlt évhez képest, amiben jelentős 

szerepet játszott az is, hogy csapatunk részére a TAO rendszernek köszönhetően megfelelő 

felkészülési lehetőséget tudtunk biztosítani. 

 

9. Labdarúgószakosztály 

 

A szakosztály 2016-ban is igyekezett biztosítani a kispályás labdarúgást kedvelő egyetemi 

alkalmazottak sportolási lehetőségét. Az estei jellegű edzéseken felül ősz óta az ÁKK 

Tornacsarnokban szombat délelőttönként szervezett játéklehetőséget biztosítunk.  

 

Nagy sikerű kispályás focitornákat rendeztünk a Ludovika Fesztivál keretében, továbbá a III. 

Egyetemi Sportnap keretében is. 

http://www.kezdo5.hu/
http://www.kosarsport.hu/hirek/egyetemi
http://www.kosaroktatas.hu/sfs-hirek
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Az Egyetem hagyományosan a küzdősportok otthona, azonban a jövőben nagyobb hangsúlyt 

kell fektetni a labdajátékok, ezen belül is kiemelten a labdarúgás népszerűsítésére a hallgatók 

és az oktatók körében egyaránt. 

 

10. Lovas szakosztály 

 

A Lovas szakosztály megfelelő edzéslehetőség hiányában továbbra is mostoha körülmények 

között működött, a taglétszám alacsonynak mondható. 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.  

 

A korábbi szakosztályvezető 2016. év elején lemondott, feladatait a Ludovika Huszár 

Díszszakasz vezetője vette át, azonban ősszel ő is lemondott, így a szakosztály vezetése és az 

edzések szervezése, irányítása jelenleg nem megoldott. 

 

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. 

 

A 2015-ben indult együttműködés a Ludovika Huszár Díszszakasszal ennek ellenére tovább 

folytatódott, az edzések ugyanott folynak illetve nyáron a 2 szakosztály közös 

méneslátogatáson vett részt Szilvásváradon, majd egy hétig közösen edzőtáborozott 

Bábolnán. 

 

11. Ludovika Huszár Díszszakasz szakosztály 

 

A Ludovika Huszár Díszszakasz tagjai egész évben a megszokott helyen, ismerős lovakon, a 

csömöri Kisfedeles Lovasiskola és Póni Klub lovardájában tartotta edzéseit. Lovasaink 

tanulmányi és szolgálati elfoglaltságaik mellett átlagosan heti 1-3 alkalommal vettek részt 

lovas edzésen, amelynek keretében belül fejlesztették lovas tudásukat. 

Szintén az egész évet végigkísérő felkészülési program, de egyben alkalom arra, hogy az 

LHD tagok kisebb-nagyobb közönség előtt is bemutathassák tudásukat a lassan hagyománnyá 

váló, havi rendszerességgel megvalósult Orczy kerti lovas őrjáratokon, vagy ahogy lovasaink 

maguk között hívják, a kilovaglásokon. Az év folyamán 7 alkalommal tartottunk kilovaglást, 

melyeken általában 4-8 ló állt rendelkezésre a gyakorláshoz. 

Programok, események: 

- Educatio kiállítás - A programok sora egy nem lovas eseménnyel kezdődött, hiszen 

lovasaink január 22-én az Educatio Kiállításon ugyan ló nélkül, de a Budapesti 1. Honvéd 

Huszárezred hagyományőrző ruházatában képviselték az Egyetemet és a Díszszakaszt.  
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- Ludovika Fesztivál - a II. Ludovika Fesztiválon az LHD néhány tagja szintén megmutatta 

magát, részt vett az egész napos forgatagban, ahol huszárjaink jelenléte és korhű ruházata 

sok érdeklődőt vonzott. 

 

- Csíksomlyói búcsú, Székely Huszártalálkozó - a rendezvény célja volt a Ludovika Huszár 

Díszszakasz első és egyben hagyományteremtő határon túli megjelenése, bemutatkozása, 

személyes kapcsolatok kiépítése az Erdélyben működő hagyományőrző és más 

szervezetekkel. Az utazás során az 5 fős csapat Csíkszentsimonban meglátogatta a Szent 

László Gyermekotthont is. A Székely Huszártalálkozó során több egység is jelezte, hogy 

szeretné szorosabbra fűznia kapcsolatokat az LHD-val, Lengyelországból és 

Franciaországból pedig meghívást is kaptunk különböző rendezvényeken történő 

megjelenésre. 

 

- Szilvásváradi méneslátogatás - az LHD és a Lovas Szakosztály tagjai látogatást tettek a 

Szilvásváradi Állami Ménesgazdaságban, ahol megismerhették ménesgazdaságot, 

kipróbálhattál a lovakat és lehetőség volt a személyes kapcsolatok kialakítására is. 

 

- Díszelgés a WCCI 17. Globális Konferencia nyitófogadásán – a díszszakasz 4 tagja a 

World Council for Curriculum and Instruction - WCCI - 17. Globális Konferencia 

nyitófogadásán, a Ludovika Campuson képviseltette magát és a tradicionális magyar és 

ludovikás kulturális értékeket, ahol korhű öltözetben fogadta a meghívott vendégeket és a 

konferencia résztvevőit. 

 

- Bábolnai Edzőtábor – a július 25 és 31. között megrendezésre kerülő edzőtáborcélja az 

arab lófajta megismerése, a bábolnai kötődés erősítése, az elméleti és gyakorlati lovas 

tudás fejlesztése, a huszár kötelék alaki mozgásmódjainak elsajátítása, illetve a közösségi 

szellem erősítése volt. 

 

- Gólyatábor - Siófokon az NKE Gólyatábor Infó-napján 2 fő huszár öltözetben mutatta be 

a Díszszakaszt, illetve tartott toborzást a jövendő elsőéves hallgatók között. 

 

- 3 napos tereplovaglás - augusztus végén Csömörön, a Kisfedeles Lovasiskola és Póni 

Klub lovardában az ismert edzők irányításával, a megszokott lovakon gyakoroltak 

huszárjaink. 

 

- NKE Tanévnyitó - az Egyetem tanévnyitóján 4 huszár díszelgett, képviselte a Ludovika 

Huszár Díszszakaszt. 

 

- Nemzetközi Huszártalálkozó Franciaországban – az Yerres városában hagyományosan 

megrendezett Rákóczi ünnepség után delegációnk végiglátogatta a francia 

huszáralakulatokat, Haguenauban a 2. Huszárezredet, Metzben a 3. Esterházy 

Huszárezredet, Tarbesban pedig a Bercsényi 1.  Ejtőernyős Huszárezredet, valamint a 

huszármúzeumot.  
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- III. Egyetemi Sportnap – a rendezvényen 3 huszárunk tartott toborzást az Egyetem 

hallgatói közül, továbbá egy arra alkalmas ló is rendelkezésére állt azok számára, akik - 

talán életükben először - lóra akartak szállni. 

 

- I. Ludovika Huszár Lovasverseny - október 9-én az NKE Sportegyesület meghívásos , „Ki 

a huszár, ha én nem” I. Ludovika Huszár Lovasversenyt rendezett az Orczy kertben. 

A versenyzők a Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület, a Váci Huszár és Nemzetőr 

Bandérium, a Mogyoródi Sándor-Huszárok Történelmi Lovas Hagyományőrzők 

Egyesület, az Isaszegi Szent Márton Hagyományőrző Lovas Huszár Egyesület, a Honvéd 

Zrínyi Sportegyesület és a Ludovika Huszár Díszszakasz tagjainak sorából kerültek ki. 

 

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Földművelődésügyi Minisztérium, a Honvédelmi 

Minisztérium, a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség és az MHLHT 

magas rangú képviselője.  

 

A Ludovika Huszár Díszszakasz versenyeredményei igazolták azt, hogy afelkészülés 

eredményes volt, első megmérettetésünk sikeresnek bizonyult. A karusszel programban 

csapatunk 177 ponttal (1,5 ponttal lemaradva a dobogóról) a negyedik helyen végzett, míg 

az egyéni versenyszámban Balogh Zoltán ny. hőr. alez. a második helyen, Medveczky 

Bálint tisztjelölt a negyedik helyenvégzett, a pontösszesítéstpedig az LHD 252 ponttal 

megnyerte.  

Az I. Ludovika Huszárverseny az első Egyesületünk által szervezett lovasverseny volt. 

Terveink szerint a hagyományteremtő céllal megrendezett erőpróba tapasztalatait 

felhasználva a jövőben további lovas megmérettetéseket szervezünk, hozzájárulva a 

magyar lovassport és a Ludovikás hagyományok méltó ápolásához. 

- Limanowa emléknap, Sopron – a Limanowa megemlékezésen a résztvevők egyrészről 

megemlékeztek az 1914. november 28. és december 18. között Galíciában, Limanowa 

mellett lezajlott csatában hősi halált halt huszárokról, másrészről tiszteletünket fejeztük ki 

Muhr Ottmár hu. ezredes, a 9. Nádasdy huszárezred hősi halált halt parancsnokának 

emlékműve előtt. 

A Ludovika Huszár Díszszakasz szakosztály teljes mértékben önellátó, munkáját, felkészülést 

2016. évben három jelentős összegű támogatási szerződés biztosította. 

A szakosztály vezetésében az év folyamán 2 alkalommal is változás történt, májusban Balogh 

Zoltánt választotta meg a tagsága a leköszönő korábbi szakosztályvezető helyére, akit 

szeptembertől Kollár Csaba váltott. 

 

12. Lövészszakosztály 

 

A tagság áldozatos munkájának köszönhetően szakosztályunk 3 éves működése során ismert 

és elismert lett nem csak az egyetemi polgárok, de a magyar lövésztársadalom körében is. 
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Létszámunk a 2016-os évben is jelentősen emelkedett, a hallgatók körében pedig jelentős 

túljelentkezés tapasztalható. A szakosztályban és a Rendészeti Szakcsoportban 48 fő hallgató, 

5 fő oktató és 7 fő öregdiák látogatja foglalkozásainkat, 15 tagunk minősített sportlövő. 

 

2016-ban 20 IDPA és IPSC hazai és nemzetközi versenyen vettünk részt ahol összesen 9 

alkalommal végeztünk 1. helyen, 7 alkalommal 2. helyezést, 9 alkalommal pedig 3. helyezést 

értünk el. 

 

Október 22-én immár hagyományosan rendeztük meg a Közszolgálati Kézifegyver Kupát, 

mely osztatlan sikert aratott a résztvevők körében, több, mint 120 versenyző vett részt rajta, 

valamint 14 fegyveres szerv képviseltette magát. 

 

A szakosztály tagjai 2016-ban is bekerültek a hazánkban megrendezett IPSC Pisztoly Európa 

Bajnokság pályabíró csapatába. A jelen lévő Range Officerek 7 napon keresztül napi 10 órán 

át dolgoztak áldatlan időjárási körülmények között. Az EB-n kívül is számos hazai verseny 

lebonyolításában működtünk közre, ezzel is megalapozva jó kapcsolatunkat több hazai 

egyesülettel. 

 

A Magyar Honvédség támogatásának köszönhetően megkezdtük a hosszú lőfegyverekkel 

történő edzéseket is, melynek köszönhetően december 11-én széles körű karabélyedzést 

tartottunk.  

 

Összességében a 2016-os évet rendkívül sikeresen zártuk. Szakosztályunk nagy 

népszerűségnek örvend, melyet saját rendezésű versenyünk tovább növelt. Az elmúlt 3 év 

alatt sikerült olyan sportolókat nevelnünk, akik hazai és nemzetközi szinten is megállják a 

helyüket, továbbá saját jogon is elismert tagjai lettek a magyar sportlövő közösségnek. Nagy 

reményeket fűzünk az épülő egyetemi lőtérhez, amely építése során sport- és lövészszakmai 

szempontjainkat, álláspontunkat folyamatosan csatornáztuk be a tervezők és a kivitelezők 

felé. Reményeink szerint az egyetemi lőtér új fejezetet nyit majd működésünkben. 

 

13. 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 megakasztotta 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 
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István látta el a férfi tánckar vezetését. Ősztől Kerepesi Zoltán személyében új állandó 

táncpedagógust kaptak a táncosok. 

Az előző évhez hasonlóan 2016-ban is keddenként tartottuk az edzéseket 18:30-tól 21:30-ig a 

Bárka Színház alaksori 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. 

2016. 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.  

Aszakosztály, amelynek az Államtudományi és Közigazgatási Kar és a Hadtudományi és 

Honvédtisztképző Kar hallgatói is tagjai, kiegészülve a Bartók Táncegyüttes és a Pázmány 

Táncegyüttessel, áprilisban Dél-Erdélyi turnén is bebizonyította, hogy kitartó munkával 

„fiatal” együttesként is megállj a helyét a már rutinos csoportok között.  

Még a nyár folyamán a Bartók Táncegyüttes kísérő tánckaraként lehetőséget kaptunk 

tudásunkatbemutatni 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.  

 

14. Röplabda szakosztály 

 

Szakosztályunk alakulásában elsősorban a röplabda iránti szeretet volt a meghatározó, de 

fontos célunk a hallgatók fizikai állapotának fejlesztése és a versenyszellem növelése is. A 

szakosztály megalakításánál alapvető szempont volt továbbá, hogy az Egyetem minden 

karáról biztosítva legyen a hallgatók számára a küzdősportokon és a technikai sportokon túl 

labdajáték is, ezáltal is lehetővé téve, hogy hallgatóink megismerjenek más szakirányos 

hallgatókat, illetve az évfolyamok egymást, összetartsanak, megtanulják, hogyan kell 

csapatban dolgozni, mely készségeket a jövőben majd hivatásukban is kamatoztatni tudják. 

 

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

 

A szakosztályon belül sikerült felépítenünk egy állandó versenyzői csoportot, melynek tagjai 

a Sport Pont Egyetemi Röplabda Bajnokságban mind a Mix, mind a Férfi illetve Női 
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kategóriában képviseltetik magukat. Legjobb eredményünk a 2016. évi Rendészeti Verseny 

strandröplabda kategóriájában elért aranyérem.  

 

Eredmények: 

MEFS Sport Pont Egyetemi Bajnokság I. félév  

Mix csapat:  1. hely  

Férfi csapat:  2. hely 

MEFS Sport Pont Egyetemi Bajnokság 2016. II. félév 

Mix csapat:  2. hely 

Női csapat:  4. hely 

V. Országos Rendőr Strandröplabda Bajnokság1. hely 

Egyetemi Strandröplabda Bajnokság: 2. hely 

Legjobb játékos díj: Csótár Klaudia (a vándorkupa ismét a szakosztályhoz került) 

 

15. RTK Futsalszakosztály 

 

A Futsal szakosztály másfél éve alakult.A szakosztályi létszám ingadozó, 10-20 között 

mozog. Az edzések heti rendszerességgel zajlanak, a szakosztályvezető Nagy Ádám. 

 

A csapat tagjai a BEFS által szervezett Egyetemi Futsal Bajnokágban a legjobb 4 közé 

kerültek, így Final Four-ban játszhattak, ahol végül a 4. helyet szerezték meg.  

 

A BM Tanintézeti Bajokságon szintén dobogóra állhattunk, ez sajnos kevés volt az országos 

döntőhöz, ahova csupán atanintézeti bajnokot hívták meg. 

 

Hallgatóink 2016-ban is képviselték Egyetemünket a Hollandiában megrendezett Rendőr 

Futsal Világjátékokon, ahol az RTK futsal csapata csoportgyőztesként a legjobb 32 közé 

került, onnan sajnos 16 közé nem jutottak be. 

 

Eredményeink: 

BEFS Futsal Bajnokság    4. hely 

BM Tanintézeti Teremlabdarúgás   3. hely 

Rendőr Futsal Világjátékok,Hollandia 16-32. hely 

 

16. RTK GYM szakosztály 

 

Az RTK GYM szakosztály a szokásoknak megfelelően igen népszerű, nagy taglétszámmal 

működik. Fő profilunk az általános erőfejlesztés, elsősorban kettlebell edzéssel, illetve a saját 

testsúlyos és crossfit elemeket is tartalmazó gyakorlatsorokkal. 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 kezelünk ki. A csapat magjából szinte 
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mindenki alkalmas már önálló edzés tartására is, illetve a szakosztályvezető két helyettessel 

dolgozik, akik végzett hallgatók, 3-4 éves edzésmúlttal, nagy szakmai tudással. 

Az általános erőnlét, és a mozgással való gyógyítás mellett  idén nagy hangsúlyt fektettünk a 

versenyzésre, illetve a külvilág felé való nyitásra, a marketingre.  

 

Legnagyobb rendezvényünk a Testépítő Szakosztály közreműködésével szervezett 

sportéjszaka, az IRON NIGHT volt, ahol színvonalas házi versenyt rendeztünk értékes 

nyereményekkel.  

 

Versenyzőink kipróbálták magukat a kettlebell sport verziójában is, amely stílusunktól ugyan 

idegen, de a felkészültség komoly eredményeket hozott. A Spartan Girja versenyen 2 érem, a 

III. Kecskemét Open Nyílt Nemzetközi Kettlebell versenyen 5 érem, a World Kettlebell 

Grand Prix Series Hungary nemzetközi kettlebell versenyen pedig 3 érem született, valamint 

részt vettünk a HHK által szervezett Ludovika Throwdown Corssfit versenyen is.  

 

Látványos bemutatókat tartottunk az RTK Alapkiképzésen és a Kari Sportnapon, a Ludovika 

Fesztiválon egész nap sátorral és bemutatóval képviseltük az Egyesületet. Legnagyobb 

szabású bemutatónk a több ezer fős Coca-Cola Mozgásfesztivál volt, ahol felkérésre egész 

nap bemutatóztunk és oktattunk az NKE SE képviseletében.  

 

Fonbank Rolan szakosztályvezető májusban cross training instruktor képesítést szerzett a 

Fitness Akadémia által szervezett tanfolyamon. 

 

2016. szeptemberétől megnyílt az RTK GYM Oktogon klub, mely elsősorban a külsősök felé 

nyitást, a marketinget, valamint a kollégák és hivatásosok számára a nagyon kedvező áron 

való edzést preferálja. Az új helyszínen a csapat folyamatosan és dinamikusan fejlődik, 

taglétszáma lassan megközelíti az RTK GYM-ét, a következő évekre már innen is ígéretes 

versenyzők várhatóak. 

 

17. RTK Testépítő szakosztály 

 

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

meg, a szakosztályvezető Boda GergőAz Egyesület legnépesebb szakosztálya elsősorban a 

hallgatók mindennapos általános testmozgásának színtere, melynek vezetésében és 

irányításában az EHÖK is fontos szerepet vállal.  A Konditeremben napi 6 órában, 

teremfelügyelő jelenlétében edzhetnek a hallgatók.  

 

A napi edzéseken felül néhány rendezvényünk is színesítette a monoton edzésmunkát.  

 

Március 3-án az RTK GYM szakosztállyal közösen szerveztük meg az Iron Night nevű 

erőemelő versenyt a Rendészettudományi Karon, nagy közönségsikerrel. 
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Októberben a szakosztály szervezésében Magosi Zsombor testépítő látogatott el az 

edzőterembe, aki ajándékcsomagokat osztott a hallgatóknak, továbbá edzéstechnikai 

tanácsokkal látta el őket. 

 

Novemberben az edzőtermi eszközök szakadt műbőr huzatának cseréje történt meg, továbbá 

új súlyzókat kapott a szakosztály.  

 

Szeptembertől a szakosztály keretein belül az Orczy út Kollégium kisméretű konditermében 

is megkezdődhettek a testépítő edzések. A lehetőség gyorsan népszerűvé vált a kollégisták 

között, év végére több, mint 70 tagot számlált az alosztály, továbbá sok külföldi hallgató is 

bekapcsolódott az Egyesület életébe. 

 

18. Teniszszakosztály 

 

A szakosztály tagjai elsősorban az idősebb korosztályokból kerülnek ki, akik egészségük 

megőrzése érdekében sportolnak. Az edzések a Hungária Campuson tavasztól – őszig a nyitott 

teniszpályán folynak, ősztől – tavaszig pedig a Takács Károly sportcsarnokban játszunk. 

 

Férfi csapatunk a X. kerületi Férfi Csapat Bajnokságban versenyzett, ahol 6. helyezést értünk  

el.A női csapat betegség és elfoglaltság miatt nem tudott elindulni a Budapesti Tartalék 

Csapat Bajnokságban.  

Tavasszal saját forrásból, szakosztályi pénzből felújításra került a Hungária Campus salakos 

teniszpályája. 

 

19. Tollaslabda szakosztály 

 

2015. augusztus 3-án megalapított szakosztályunk taglétszáma első (csonka) évünk végén 

mindössze 8 fő volt. 2016-os célkitűzéseink közül tehát a toborzás bizonyult a 

legfontosabbnak, melyet  sikerült maradéktalanul teljesíteni, szakosztályunk a beszámoló 

írásának pillanatában 53 főt tart nyilván, azaz taglétszámunk több mint hatszorosára 

emelkedett. Csatlakoztak hozzánk NKEhallgatók, rendvédelmi dolgozók, hivatásos katonák, 

ellátási körbe tartozók, illetve civilek is, akik közül sokan az országos versenyeken is 

öregbítették az egyesület hírnevét.A felnőttek mellett utánpótlás korú játékosok is szép 

számmal léptek be a tagjaink közé, aminek köszönhetően az NKE SE-vel szeptembertől már 

az ifjúsági versenyeken is számolni kellett. 

A megnövekedett taglétszám elengedhetetlenné tette egy újabb edző felvételét és 

foglalkoztatását, így Borka György mellett augusztustól már Pusztai Balázs is vezényel 

tréningeket tagjaink számára. 

A taglétszám bővülésének köszönhetően csapatunk története során először rajthoz tudott állni 

az országos csapatbajnokságban. Alakulatunk az OB III. Keleti Csoportjában kapott helyet és 

valamennyi találkozóját magabiztosan nyerte, így veretlenül végzett az első helyen.A 2017-
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18-as szezonban már az OB II-ben bizonyíthatunk és kísérelhetjük meg a feljutást a 

legmagasabb osztályba.A csapatbajnokság mellett az egyéni versenyeken is kiválóan 

teljesítettek ifjúsági, felnőtt és szenior korú sportolóink egyaránt. 

A fiatalok közül elsősorban a Vetor testvérek, Nikol és Tánya sikereinek örülhettünk 2016-

ban. Az ikrek számos hazai versenyen rajthoz álltak, és valamennyi helyszínről 

éremmel/érmekkel távozhattak. Sikeres szereplésüknek köszönhetően az országos 

ranglistákon is előkelő helyen jegyezték őket: Vetor Nikol az 1., míg testvére, Tánya a 3. 

helyen zárta az évet az U13-as lányok rangsorában. 

Felnőtttollaslabdázóink szintén számos versenyen léptek pályára és bizonyították be, hogy a 

legjobbak között is megállják a helyüket. 

Az eredmények közül kiemelkedik Szikra Csaba országos bajnoki ezüstérme, amelyet vegyes 

párosban, egy OSC-s játékossal az oldalán sikerült elérnie. A fináléban mindössze két ponttal 

maradtak alul pécsi riválisaikkal szemben, így kis híján bajnoki címet ünnepelhettek. Csaba a 

vegyes páros mellett az első félévben Szent-Andrássy Márkkal, a második félévben pedig 

Letsch Péterrel versenyzett férfi párosban. Eredményeinek köszönhetően a férfi páros 

ranglistát a 3., míg a vegyes páros rangsort a 2. helyen zárta. 

Kereszti Zoltán leginkább férfi páros eredményeivel hívta fel magára a figyelmet, debreceni 

partnerével alkotott kettősük szinte valamennyi első osztályú versenyen dobogós helyen 

végzett, így nem csoda, hogy Zoltánt novemberben a válogatott keret tagjai közé választották 

és részt vehetett a nemzeti csapat pécsi edzőtáborában is. Eredményei közül, melyeknek 

köszönhetően a férfi páros országos ranglista 1. helyén zárta a 2016-os évet, a Grand Prix 

Döntőn elért aranyérme emelkedik ki leginkább. 

Szent-Andrássy Márk az év első felében férfi párosban, a második felében pedig vegyes 

párosban ért el szép sikereket, melynek köszönhetően négy hónap alatt 27 helyett lépett előre 

a vegyes páros ranglistán. Szikra Csabával alkotott párosuk legjobb eredménye a májusi 

Grand Prix Döntőn elért második helyezés volt, Kispál Katával pedig az ősz folyamán három 

versenyen is győzedelmeskedni tudtak, melyek közül a seregélyesi első osztályú siker volt a 

legértékesebb. 

Kispál Katának a vegyes páros mellett egyesben is sorra jöttek a szép eredmények, minek 

köszönhetően mindkét ranglistán a 3. helyig kapaszkodott fel. Kiemelkedő a Grand Prix 

döntőn női egyesben és vegyes párosban elért 2. helyezés, illetve aPelikán Kupán begyűjtött 

két aranyérem. 

Óriási eredmény, hogy a júniusi Tizek Bajnokságán pályára lépő sportolók közül, ahová az 

ország tíz legjobb férfi egyes játékosa kapott meghívást, három is az NKE SE színei 

képviselte. Kereszti Zoltán, Piliszky András és Szent-Andrássy Márk közül Zoltánnak sikerült 

a legjobban az erőpróba, aki 7. helyen zárt. 

Novemberben Nebehaj Karola, Szabó Bálint és Szikra Csaba összesen 5 aranyérmet hoztak el 

a Szenior OB-ról. A Szabó Bálint – Szikra Csaba férfi páros, a Szikra Csaba – Nebehaj 
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Karola vegyes páros, illetve a Nebehaj Karola – Radócz Katalin (e.k.) női páros is országos 

bajnoki címet ünnepelhetett. 

Terveink között szerepel a részvétel az utánpótlás csapatbajnokságon és atollaslabda 

MEFOB-on, az aranyérem megszerzése az OB II-ben, sikeres rendezvények, hazai rendezésű 

versenyek lebonyolítása, valamint a taglétszám további növelése.  

20. 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 2016. 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 szervezésében2 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 
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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)  

- 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. 

 

21. Vívó szakosztály 

 

A szakosztály küldetése a honvéd tisztjelöltek vívással történő megismertetése, a magyar és 

tiszti vívóhagyományok ápolása, valamint a hazai és nemzetközi versenytevékenység 
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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 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, a 8 pásttal felszerelt Szüts János 

Vívóteremben. A tagság 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.       

 

2016-ban kiegyensúlyozott szakmai munka folyt szakosztályunkban, amelyhez nagyban 

hozzájárult a Magyar Vívó Szövetség által biztosított pályázati támogatások volumene, az 

egyetemi hozzájárulások, illetve a tagdíjbevételek emelkedése. A jelentős fejlesztések 

eredményeként többek között új, korszerű 8 pástos edző találatjelző gép került beépítésre a 

vívóterembe, valamint a szokásos felszerelés beszerzések mellett jelentős technikai fejlesztést 

sikerült végrehajtani a versenyzői felkészítés és az audiovizuális dokumentáció megvalósítása 

területén.  

A 2016-os év legnagyobb szakmai újítása az iskolai vívásprogram beindítása volt. Ennek 

keretében két edzőnk tart 2016 szeptembere óta 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.    

A szakosztályban folyó szakmai munka folyamatos volt, két vívómester és négy edző 

vezetésével. Amatőr és igazolt versenyzőink, valamint hobbivívóink is rendszeresen 

látogatták az edzéseket, és részt vettek a megrendezésre kerülő versenyeken.  

2016-ban került leigazolásra a Kanadai Haderő századosa, a kanadai vívó válogatott tagja, 

Jean Lelion, aki az olimpiai felkészülés időszakában számos nemzetközi versenyen 

eredményesen képviselte nemzete mellett klubunkat is. Első magyarországi versenyén, a 

tavaszi felnőtt párbajtőr válogatón a világbajnokokat felvonultató mezőnyben egyesületünk 

színeiben bronzérmet szerzett.   

Az Egyetemi és Főiskolás Sport Bajnokságon csapatunk mindenidők legjobb vívóeredményt 

érte el, amely a számos egyéni helyezés és érem mellett az összetett bronzérmet is 

megszerezte. 

Az év folyamán hat sport és sportág-népszerűsítő, valamint egyéb kiemelt rendezvényen 

vettünk részt:  

- Bajnokok az NKE-n - Sport és egészségnap 

- Helló Budapest 2024 

- Ludovika Fesztivál  
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- Sportnap Katonaolimpikonokkal 

- FencingMob 2016 

- III. Egyetemi Sportnap 

Két kezdő tanfolyamot is indítottunk január-februárban és szeptember-októberben, amelyeken 

összesen több mint 20 fő vett részt.  A jelentkezők több mint fele a tanfolyamot követően 

csatlakozott az egyesülethez.   

Két háziversenyt is rendeztünk, nagy érdeklődés mellett, júniusban a Czetz Kupát, 

decemberben pedig a Bolyai Kupát 

 

Februárjában létrehoztuk nyilvános Facebook oldalunkat 

(https://www.facebook.com/tisztivivoklub/), amelynek népszerűségét az is bizonyítja, hogy 

több bejegyzésünk látogatottsága is meghaladta a 2000 főt, illetve a felkerülő tudósítások, 

beszámolók átlagos olvasottsága 500 és 800 közé esik.   

 

Az év versenyekben is 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 46 

versenyen indultak az év során, összesen 196 nevezéssel. Számos szép helyezést szereztünk, 

melynek eredményeként az aktív versenyzők közül az országos párbajtőr ranglistákon 

októberben Jean Lelion a 28., Samu Péter a 36., Deák István a 40., Halmai Ottó a 41., Soós 

Dóra a 84., Sal Gergely a 103., Fekete Szilvia a 108., Gózon Marcell a 134. volt. A veterán 

ranglistán Deák István a 3., Novákné Cseszregi Henriett az 5. helyen áll.  

 

A szakosztály korábbi hírnevének és eredményességének visszaállítása érdekében tovább kell 

növelni ismertségünket, tagjainak számát, versenyzői tapasztalatát, az edzések számát és 

intenzitását, valamint vissza kell építeni a nemzetközi kapcsolatrendszert.  

 

A honvéd tisztjelöltek aktivitásának növelése feltétlen szükséges a nemzetközi katonai 

vívóversenyeken való részvétel személyi feltételeinek megteremtése, illetve az utánpótlás 

hosszútávú biztosítása érdekében. Ennek elengedhetetlen feltétele, a tisztjelöltek tanulmányi 

kötelezettségén kívüli szolgálati terheinek csökkentése, valamint lehetőséget kellene 

biztosítani arra, hogy a vívók a katonai szocializáció időszakában is látogathassák az 

edzéseket. Ez alapvetően vezetői döntéseket igényel. (A tanfolyamot végzett honvéd 

tisztjelöltek több, mint fele lemorzsolódik fél év alatt, és a többiek aktivitása is drasztikusan 

csökken.) 

A nemzetközi kapcsolatrendszer fenntartása érdekében évente 3 nemzetközi katonai 

versenyen szükséges részt venni, illetve kétévente ilyet rendezni. Ennek anyagi feltételeink 

megteremtése meghaladja a szakosztályi kereteket.  

A legnagyobb probléma a Tiszti Vívóklub Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar költözését 

követő elhelyezése a Ludovika Campuson, mivel az egyetem vezetésétől a mai napig nem 

kaptunk megnyugtató választ arra, hogy a Bárka Színház egykori épülete a történelmi 

hagyományoknak megfelelően újra funkcionálhat-e vívóteremként, vagy esetleg teljesen új 

https://www.facebook.com/tisztivivoklub/
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vívóterem kerül tervezésre a Campus területén. Más lehetőség a patinás szakosztály 

fennmaradása szempontjából nem elfogadható, hiszen a többi sportlétesítmény közös 

hasznosítása nem biztosítja a vívók számára a mindennapos edzésének lehetőségét.      

 

22. 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 2016-ban 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 szerepelta 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. 

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 
 

2016 évben az NKE SEtovábbra is nehéz körülmények között működött, mivel a hallgatók 3 

telephelyen végzik tanulmányaikat. 

 

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, taglétszáma, ezzel 

párhuzamosan tagdíjbevételei növekedtek, továbbá jelentős összegű pályázati és támogatási 
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összegeket használhatott fel, illetve nagy látogatottságú eseményeket szerveztünk, emelkedett 

a szakmai munka színvonala is, öregbítve a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hírnevét itthon és 

külföldön egyaránt. 

 

Budapest, 2017. április 07. 

 

 

          Dr. Kovács Gábor 

          elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


