
JEGYZŐKÖNYV 
a 2021. november 30-i online elnökségi ülésről 

 

Jelen vannak: Kapitány Péter elnök, dr. Gergátz Ildikó, Gazdag Ferenc, Nagy-Szabó Levente, 

Varga Imre, Krausz Gergely, Ágai Kis András Elnökségi tagok; dr. Balogh Ádám, Hausz 

Gyula Felügyelő Bizottság; Varga Miklós, Tóth Richárd Játékvezetői Bizottság; Gregor 

McVean szövetségi kapitány; Joó Melinda főtitkár,  

 

Napirendi pontok:  

 

1. Felnőtt Egynemű Csapat Európa Bajnokság, U15 Európa Bajnokság 2022. – 

részvételről döntés 

2. Az év legjobbjai  - MTI részére - döntés 
3. Magyar Nemzetközi beszámoló 
4. Jövő évi szakmai képzések – Tf stb. 
5. Diákolimpia Országos döntő – megyei felelősök - döntés 

6. 2023. évi U17 Európa Bajnokság – pályázati lehetőség 
7. Szenior OB beszámoló- jövő évi szenior versenyek 
8. MSZTLSZ (Szövetség szabadidős szövetsége)  
9. Versenyek lebonyolítása: védettségi igazolvány ( döntnökök- játékvezetők, 

versenyzők), labda (Victor, Forza) 
10. Egyebek (logo, honlap, iroda, OSC per stb.) 

 

Joó Melinda 11:05-kor köszönti a jelenlévőket, az Elnökség megbízza az ülés levezetésével. 

 

Joó Melinda tájékoztatja az Elnökséget, hogy jelenleg még nem ismert a jövő évi állami 

támogatások összege (ez évente a működési és a szakmai támogatásokból áll össze, ez tavaly 

kb 30 M Ft volt – nem tartalmazva a célzott, külön támogatásokat- nemzetközi versenyekre 

kapott támogatásokat, Iskolai program támogatását, UEP program stb.) 

 

Az Elnökség 7 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontokat. 

 

1. Felnőtt Egynemű Csapat Európa Bajnokság, U15 Európa Bajnokság 2022. 
 

Gregor McVean szövetségi kapitány elmondja, hogy a szakmai stáb a női csapat és az U15-ös 

EB részvételt támogatja. Mindkét válogatott tagjai anyagi hozzájárulással vennének részt a 

versenyen. A férfi válogatott jelenlegi tagjai számára más nemzetközi versenyeket javasolna 

szövetségi finanszírozásból. 

Az U15-ös válogatott jelenleg a legnagyobb keret, akiknek nagy motivációt jelenthet egy 

Európa Bajnokságon való részvétel. Decemberben van még egy „A” kategóriás verseny 

Cegléden, ami után ki lesz jelölve az utazó keret a különböző versenyszámokban. 

 

dr. Gergátz Ildikó jelzi, hogy nem látott még 2021. évi tény felhasználást a költségvetéshez 

képest és nem tudja, hogy 2022-re milyen hazai rendezésű nemzetközi versenyekre lesznek 

beadva a támogatási kérelmek. 

 

Joó Melinda elmondja, hogy jelenleg még nem ismert a jövő évi támogatások mértéke. A 

támogatási kérelmek a felnőtt nemzetközire, az U19-es nemzetközire és a Nation to nationra 

lettek beadva 2021. januárban. 

 



Varga Imre elmondja, hogy egy Európa Bajnokságon való részvétel nagy motivációt jelent a 

résztvevő játékosoknak, edzőiknek és egyesületeiknek is és támogatja a részvételt. 

E.H. 71/2021 (XII.13.): A Magyar Tollaslabda Szövetség Elnöksége támogatja a női és 

férfi csapat nevezését a Felnőtt Egynemű Csapat Európa Bajnokságra és az U15-ös 

Európa Bajnokságon való részvételt.  

A versenyekre a résztvevő játékosok egyesületeitől anyagi hozzájárulásra lesz szükség. 

 

2. Az év legjobbjai  - MTI részére  
 

E.H. 63/2021 (XI.30.): A Magyar Tollaslabda Szövetség Elnöksége Sárosi Laurát és 

Krausz Gergelyt szavazza meg az Év legjobbjainak. 

 
 

3. Magyar Nemzetközi beszámoló: 

 

Joó Melinda elmondja, hogy a 2021. évi versenyre 35 országból érkeztek nevezések, ami az 

eddigi évek legnagyobb nevezése volt.  

A döntnöktől nagyon jó értékelést kapott a verseny. 

Voltak új kihívások az új pályák és a kötelező tesztelés/ védettségi kártyák miatt, de 

szerencsére a Szövetség egy jól sikerült versenyt zárt. 

A jelenlegi elszámolás szerint a verseny kb – 2 M Ft hiánnyal zárt. 
 

E.H. 64/2021 (XI.30.): Az Elnökség szeretne köszönetet mondani mindazoknak, akik 

munkájukkal részt vettek a 46. Victor / FZ FORZA Magyar Nemzetközi Bajnokság 

lebonyolításában: szervezőknek, játékvezetőknek, játékosoknak és edzőiknek. 

 

 

4. Jövő évi szakmai képzések – Tf stb 

 

Joó Melinda tájékoztatja az Elnökséget, hogy az IOC részére a Szövetség beadott egy 

pályázatot a 2022. évre. Ez egy 5 alkalomból álló hazai edzői továbbképzés lenne.  

 

A TF szakedző képzés szeptemberben ismét elindul. A szakmai rész tömbösítve lesz az idei és 

a következő évfolyamnak. Erre a képzésre 3-5 fő beiskolázása lenne szükséges. 

 

5. Diákolimpia Országos döntő – megyei felelősök  

 

Joó Melinda elmondja, hogy az Országos Döntő lebonyolítására Kiskunfélegyházától és a 

NEKA-tól van Szövetségnek árajánlata. 

 

Gazdag Ferenc elmondja, hogy az új kiírás szerinti kisebb létszámmal Kiskunfélegyházán is 

könnyedén lebonyolítható lesz a verseny. 

 

A megyei felelősökkel pontosítani kell a lebonyolítási feltételeket. 

 

Az Elnökség felkéri Kapitány Pétert, hogy vegye fel a kapcsolatot a Kiskunfélegyházi 

Sportcsarnokkal a lebonyolítást illetően. 



 

6. 2023. évi U17 Európa Bajnokság – pályázati lehetőség 

 

Joó Melinda tájékoztatja az Elnökséget, hogy a Badminton Europe felől kérdés érkezett 

afelől, hogy a Szövetség nem tudna e megrendezni egy kontinens bajnokságot. 

A lehetséges jövőbeni dátumok és versenyek ismeretében a 2023. évi U17 Európa Bajnokság 

jöhet szóba, természetesen állami támogatással. 

 

Gazdag Ferenc szerint nem feltétlenül Budapesten kell megrendezni a versenyt. 

 

dr. Balogh Ádám szerint a debreceni Főnix csarnok megfelelő helyszín lehet a verseny 

számára. 

 

Ágai Kis András teljes mértékben támogatja a verseny megrendezését. 
 

Az Elnökség támogatja az Európa Bajnokság megrendezését, amennyiben az anyagi és a 

helyszíni feltételek adottak. Felkérik a főtitkárt, hogy egyeztessen a Badminton Europe-pal a 

követelményeket illetően. 

 

7. Szenior OB beszámoló- jövő évi szenior versenyek 

 

Gazdag Ferenc beszámol a novemberi Szenior Országos Bajnokságról. A verseny idén 

nagyon népszerű volt, 112 játékos vett részt rajta. 

Érdemes lenne ennek a korosztálynak is több versenyt szervezni és külön ranglistát 

működtetni a következő szezontól  

 

E.H. 65/2021 (XI.30.): A 2022. évi Szenior Országos Bajnokság helyszíne és időpontja: 

2022. június 4-5., Cegléd. 

 

 

8. MSZTLSZ (Szövetség szabadidős szövetsége)  

  

Gazdag Ferenc tájékoztatja az Elnökséget arról, hogy a Magyar Szabadidős Tollaslabda 

Szövetség az MTLSZ-en "belül" működő, de önálló tagszervezet lenne. Névileg már meg van 

alakítva, a törvényszéki bejegyzés megtörtént, de nem rendelkezik Alapszabállyal, 

adószámmal, elnökséggel, vezetőséggel, tagokkal. 

Ez a tagszervezet arra lenne megfelelő, hogy a versenyrendszerről leválasszuk azokat a 

versenyeket, amelyek a sportág szabadidős tevékenységét erősítik és támogatják. Például 

Diákolimpia, Szenior OB és egyéb, nem ranglistaversenyek. A jelenlegi támogatási 

rendszerben (NEA) elsősorban a szabadidős, nem versenyzői játékosok támogatására van 

évente 6-8Mrd forint. Erre az MTLSZ igazából nem tudna pályázni, az MSZTLSZ viszont 

igen. 

 

Az Elnökség felkéri Joó Melinda főtitkárt, hogy járjon utána a Szabadidős Tollaslabda 

Szövetség működési lehetőségeinek. 

 

9. Versenyek lebonyolítása: védettségi igazolvány ( döntnökök- játékvezetők, versenyzők), 

labda (Victor, Forza) 
 



Varga Miklós, a Játékvezetői Bizottság elnöke javaslatot vár az Elnökségtől arra vonatkozóan, 

hogy a Szövetség alkalmazásában dolgozó játékvezetők, döntnökök milyen feltételekkel 

dolgozhatnak a továbbra fennálló járványhelyzet alatt. 

E.H. 66/2021 (XI.30.): 2022. február 1-től a döntnökök és a játékvezetők csak érvényes 

védettségi igazolvánnyal alkalmazhatók a Magyar Tollaslabda Szövetség versenyein. 

 

Gazdag Ferenc benyújtja javaslatát, miszerint minden versenyző és edző csak védettségi 

igazolvány birtokában vehessen részt a versenyeken. 

Mivel engedélyezték az 5 éven felüliek oltását és a korlátozások is egyre nőnek az országban 

és külföldön is, ezért több sportághoz hasonlóan javasolja, hogy tegyük minél 

biztonságosabba a versenyeinket. Valószínűleg a versenyzési kedv is megnőne, ha nagyobb 

biztonságban éreznék magukat a versenyzők. 

 

Ágai-Kis András elmondja, hogy a nagyobb nemzetközi eseményeken több sportágban is 

nemcsak a védettségi igazolványt írják elő, hanem mellette a negatív PCR tesztet is. 

 

Nagy-Szabó Levente szerint nem a védettségi igazolványok meglétén múlik a versenyzési 

kedv. Nagyon sokan nem szeretnék felvenni az oltást és ezzel kizárjuk őket a versenyeinkből. 

 

E.H. 67/2021 (XI.30.): 2022. február 1-től a felnőtt versenyeken, 2022. február 15-től 

minden korosztályos versenyen is kötelező a résztvevők számára az érvényes védettségi 

igazolvány vagy 24 órás negatív antigén teszt a Magyar Tollaslabda Szövetség 

versenyein. 

 

E.H. 68/2021 (XI.30.): 2022. január 1-től a versenyeket vagy Victor Master Ace vagy 

Forza VIP tollabdával lehet kiírni. A labda típusát a verseny kiírója határozza meg. 

 

E.H. 69/2021 (XI.30.): 2022. január 1-től egy hétvégén és egy helyszínen vagy C vagy D 

utánpótlás verseny rendezhető meg. 

 

 

10. Egyebek: 

 

E.H. 70/2021 (XI.30.): A Magyar Tollaslabda Szövetség a Mozdulj” 

Mozgáskorlátozottak Sportegyesületét (para tollaslabda) felvette tagszervezetei közé. 

 

 

- Joó Melinda tájékoztatja az Elnökséget az OSC-vel folytatott per állásáról: november 

26.-án megtartották az OSC vel szembeni per első tárgyalását. 

A feleket meghallgatták. Az OSC annyiban pontosította a keresetét, hogy nem 

csak a két határozat hatályon kívül helyezését kérik, hanem tulajdonképpen azt 

is sérelmezik, hogy miért csak egy szavazatuk volt a közgyűlésen. 

 

Érdemi tárgyalásra a meghallgatást követően nem került sor. A bíróság 2022.01.26. 

napjára halasztotta el a tárgyalást. A bíróság fenntartotta magának azt a jogot, hogy  

a következő tárgyalásra tanúkat idézzen be, amennyiben szükségesnek találja. 

 

 



- A honlap készítése folyamatban van, a jelenlegi oldal kap egy modernebb 

(hibamentesebb) megjelenést, illetve a háttérben egy Wordpress motor fog működni, 

hogy a tartalom könnyen szerkeszthető legyen. 

 

Joó Melinda tájékoztatja az Elnökséget, hogy január 1-től az iroda működésében változások 

lesznek. Bálega Tibor félállásban folytatja munkáját és Nebehaj Karola félállásban 

adminisztrátori munkakört fog betölteni. 

A könyvelést Sándorháziné Gónusz Andrea veszi át és december 30-val lemond a Felügyelő 

Bizottsági megbízásáról. 

 

 

Kapitány Péter megköszöni a figyelmet és 13:15-kor bezárja az ülést. 

 

 

 

Budapest, 2021.11.30. 


