
 

 

 

 

2022. évi szakmai beszámoló 

 

• MTLSZ működése, szabályzatok  

 

A májusi online közgyűlés megválasztotta a lemondott tisztségviselők helyett az új elnökségi tagokat és 

Felügyelő Bizottsági tagot. 

Szabályzatainkat aktualizáltuk Az Európai Tollaslabda Szövetség értékelésében a 2022-es évben teljesítettük 

az elvárásokat, így három éves szerződést írtunk alá a további teendőkről. 

 

• Nemzetközi verseny eredmények 

 

Az utánpótlás korosztályokban a válogatott keretek 2-3 alkalommal vettek részt nemzetközi versenyeken. 

Az U13-as játékosoknál a legfontosabb cél az volt, hogy megmutathassák hol tartanak a nemzetközi 

mezőnyhöz képest. Játékosaink szép eredményeket értek el, melyek leginkább a saját egyesületben elvégzett 

minőségi munkát jelzik.  

 

 
 



 

Az U15-ös válogatott legfontosabb nemzetközi versenye az Európa Bajnokság volt, melyet 

Spanyolországban rendeztek meg. A tapasztalatszerzés mellett nagy örömünkre szolgált, hogy versenyzőink 

minden mérkőzésen helyt álltak. Dorozsmai Hédi a legjobb 8 közé jutott, míg a Karalyos Etelka – Dorozsmai 

Hédi páros a negyeddöntőbe jutásért szenvedett vereséget. 

 

 

Top U17-es játékosaink közül többen már az U19-es válogatott keret tagjai, így a junior nemzetközi 

versenyeken is részt vettek. 

 

A juniorok fő eseményei a belgrádi U19 Európa Bajnokság és a Spanyolországban megrendezésre került 

U19 Világbajnokság volt. Mindkét eseményre nagy létszámú csapattal utaztunk. Az Európa Bajnokságon 

Horvátország és Románia legyőzésével és az Ukrajna ellen elszenvedett vereség után csoport másodikként 

végeztünk. 

A Világbajnokság minden játékos számára inspiráló verseny volt, ahol lehetőségük volt a junior korosztály 

top játékosai ellen pályára lépni. 

 

 

 

 

Fiatal felnőtt versenyzőink eközben elkezdték a világranglista pontok gyűjtését a 2024-as párizsi Olimpiára.  



A Szövetség támogatásával a felnőtt válogatott keret versenyzői részt vettek több nemzetközi versenyen. 

Több kiemelkedő eredmény is született, többek között Gonda Daniella megnyerte az egyiptomi nemzetközi 

versenyt, Kőrösi Ágnes pedig bronzérmet szerzett a Victor /FZ Forza magyar nemzetközi bajnokságon. 

Felnőtt csapatunk részt vett a Vegyes Csapat Európa Bajnokságon, ahol Grönlandot legyőzték, de Ukrajnától 

vereséget szenvedtek, így csoportjukban a 2. helyen végeztek. 

2022-ben nagy szükség volt az egyesületek és a játékosok anyagi hozzájárulására a nemzetközi 

versenyzéshez, amit ezúton is köszönünk. 

 

• Hazai versenyek, edzőtáborok, rendezvények 

 

Nyáron, minden korosztályos válogatottak részére két alkalommal is edzőtábort tartsunk, melyek összesen 

60 játékossal és 10 edzővel zajlottak le az ország különböző pontjain. 

 

2022-ben, 2 év kihagyás után végre meg tudtuk rendezni a Diákolimpia versenyeit. 2021 őszén szigorú 

előírásokkal, de kiírtuk a Diákolimpia fordulóit, melyek kisebb létszámmal, de sikeresen lezajlottak. A 

COVID miatt bevezetett szabályozások hazai fronton a diákolimpiai versenysorozatot érintették a leginkább: 

nagy veszteség, hiszen az esemény kimondott céljai közé tartozik, hogy népszerűsítse Magyarországon a 

tollaslabdát, illetve, hogy a sportág hazai utánpótlás-nevelését erősítse, lehetőségeit bővítse. A 

lebonyolításhoz már a kiírásban szigorú feltételeket kellett szabni az egyenlő részvételi esélyt lehetővé téve.  

Az Országos Döntőnek Kiskunfélegyháza adott otthont. 

 

Évek óta működik az iskolai programunk, melynek célja a tollaslabda sportág megismertetése testnevelés 

órákon keresztül.  

A testnevelő tanárok részére képzést két alkalommal tudtunk tartani Debrecenben, és Budapesten, ahol több 

mint 40 fő vett részt, és kezdte el a munkát a helyi iskolákban. 

A sportág népszerűsítése érdekében több szabadtéri rendezvényen is részt vettünk (Balaton átevezés,  

Erzsébet tábor sportnap, stb.), ahol a tollaslabda új, szabadtéri változatát, az Airbadminton-t népszerűsítettük. 

Továbbra is nagy népszerűségnek örvend a csapatbajnokság, ahol bevezettük az Extra liga osztályt és tovább 

folytatódott a Nemzeti Kupa egynemű csapatbajnokság. 

A Szenior Országos Bajnokságot rekord magas létszámmal rendeztük meg, két napos rendezvényként. 

Novemberben Cegléden került sor a Magyar Egyetemi és Főiskolás Bajnokságra, ahol több év kihagyás után 

csapatverseny is szerepelt a versenyszámok között. 

Paratollaslabdában Kertész Róbert részt vett első nemzetközi versenyén. 

 

• Nemzetközi versenyszervezés, kommunikáció 

 

Az év legnagyobb eseménye a 47. Magyar Nemzetközi Bajnokság volt, amit 10 év után először új helyszínen, 

Budapesten rendeztünk meg a Vasas Sportcsarnokban. Az új létesítmény beváltotta a hozzá fűzött 



reményeket és a 4 napos rendezvényre nagyon sok néző tudott kilátogatni. Az eseményen 40 országból, közel 

300 versenyző vett részt. 

A Multi Alarm U19-es nemzetközi verseny a Covid járvány közepén zajlott le, mégis erős mezőnyt láthattunk 

vendégül Pécsett. A magyar válogatott tagjai három bronzérmet szereztek: Kígyós Keán fiú egyesben, Vetor 

Tamara lány egyesben és Tóth Kristóf / Tóth Barnabás fiú párosban. 

 

Továbbra is nagy hangsúlyt fektettünk a kommunikációra, a sportág népszerűsége érdekében. A Szövetség 

Facebook oldalának posztjai több, mint 10000 embert értek el, az Instagram oldalon is igyekszünk friss 

tartalommal jelen lenni. 

Elindult az új honlapunk is; melyet folyamatosan töltünk fel tartalommal. 

A Decathlon támogatásával több szabadidős versenyt is szerveztünk. 

 

 

• Szakemberképzés 

 

Edzőink részére négy alkalmas edzői továbbképzést tartottunk 3 helyszínen, edzőtáborokkal egybekötve, 

melyre a Magyar Olimpia Bizottság és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság anyagi támogatásával került sor.  

Gregor McVean szövetségi kapitány Level 3-as edzői képesítést szerzett és részt vett a Badminton Europe 

Player Pathway Programján 

Rusvai Péter Level 1-es edzői tanfolyamot tartott Budapesten és részt vett Ausztriában a Para Tollaslabda 

edző képzésen. 

Bartha Enikő és Orosz Gábor Shuttle Time tréner képesítést szerzett. 

Nagy-Szabó Levente és Gregor McVean meghívást kapott és részt vett a dán szövetség programján, melyben 

bemutatták az edzésmódszerüket. 

Folytatódott a Testnevelési Egyetemen 2021-ben elindult tollaslabda szakedző képzés, ahol már 3 fő végzi 

tanulmányait. 

 



 

 

• Játékvezetői Bizottság beszámolója: 

 

2022-ben is tovább folytattuk játékvezető képzéseinket. Az év első félévében befejezték tanulmányaikat azok 

a játékvezetők, akik a 2021-es képzésen vettek részt. Ők már az Országos Diákolimpia döntőn 

játékvezetőként dolgoztak. Mindannyian jelezték számunkra, hogy folytatni szeretnék a játékvezetést. 

2022 szeptemberében újabb játékvezetőképzésre került sor, ahonnan három játékvezető jelölt jutott el, és 

teljesítette a gyakorlati vizsgát.  

2022 júniusában Tóth Richárd részt vett a Badminton Europe által szervezett National Umpires Workshop 

and Appraisal képzésen, mely feltétele annak, hogy európai minősítéssel rendelkező játékvezetővé váljon. A 

képzésen a „feltétel nélkül, azonnal készen áll a vizsgára” minősítést kapta.  

A 2022-es évben Pusztai Balázs és Varga Miklós együttesen három különböző nemzetközi versenyen vettek 

részt.  

Örömteli esemény volt, hogy a Magyar Nemzetközi Bajnokságra 19 játékvezető (többségben külföldi) jött 

el dolgozni. 

A Játékvezetői Bizottság a fentiek mellett részt vett a különböző szabályzatok (pl. Versenyszabályzat, 

Ranglistaszabályzat) módosításának előkészítésében.  
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