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Alapítónk, többek között, 2004-2015-ig szakosztályvezető, jelenleg szakosztály vezető helyettes. 

 

A szakosztály története, célja. 

 

A szakosztály 2004.02.12-én alakult, 13 fővel. Alapítástól 2015-ig a szakosztályvezetői tisztséget Varga 

Lajos nyugállományú alezredes látta el. A tagság elsősorban a Magyar Honvédség állományába tartózó 

katonák és dolgozók és mindazok családtagjai. Később a létszám növelése és a játék minőség javítása 

érdekében nyá. és civil játékosokkal is bővült a szakosztály. Napjainkban ( 2017) a taglétszám: 39 fő. 

 

Elsődleges célok  között szerepel a terem-tollaslabda sportágban, a katonai és civil versenyek 

szervezése, a tagság számára edzési és versenyzési lehetőség biztosítása szervezett keretek között és 

nem utolsósorban  Honvéd Aurora Sportegyesület népszerűsítése, a sport iránti érdeklődés felkeltése a 

fiatalok körében. 

  

A szakosztály, heti rendszerességgel, 1-2 alkalommal, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, az MH 

Zrínyi Miklós Laktanya, Takács Károly játékcsarnokban szervezi  tollaslabda edzéseit. A tagság 

elsősorban az egyetemen biztosított edzéseken készül fel az MH amatőr tömegsport versenyekre, a 

Magyar Tollaslabda Szövetség, és a Budapesti (regionális) szervezeteinek éves bajnokságaira, illetve a 

saját szervezésű MH versenyeire.  

 

Meggyőződésünk, hogy a tollaslabda sportág kiváló eszköze a fizikai  állóképesség fejlesztésének, 

kedvezően hozzájárul annak fenntartásához. Hitvallásunk, hogy a sport játék és szórakozás, mert a 

tollaslabda, legyen az a strandon művelt formája, vagy az amatőr szinten, versenyszerűen űzött  ága a 

„legsportosabb játék és a legjátékosabb sport”.  A sportág bármelyik formáját is műveljük  a kedvező 

élettani hatások nem fognak elmaradni. Ezt garantálni tudjuk!  Jöjjön, legyen a HASE Tollaslabda 

Szakosztály tagja! 

 

 

A szakosztály bemutatása. 

 

A tagjain között minden korosztály megtalálható. A szakosztály tagjai budapesti, illetve Pest megyei 

lakosok. Taglétszám összetétele: 9 nő és 30 fő férfi sportoló. 

 

Több tagunk 30-40 éve, de van, aki csak pár éve tollaslabdázik. Néhányan 10-15 éve játszanak együtt, 

így páros versenyeken jó eredményeket érünk el. Edzéseinken a jobbak a gyengébb játékosokkal is 

játszanak, ez inspirál mindenkit a fejlődésre. A felszerelésünk „profi”, bár inkább amatőr verseny-

szakosztálynak tarjuk magunkat. 

A csapat szinte minden tagja indul versenyeken, kötelező évente legalább 1 katonai bajnokságon 

elindulni. A csapatunk jó hangulatú, családias, egymást elfogadó, rugalmas és fegyelmezett, összetartó, 

a sérültek sokszor jönnek drukkolni, örülünk egymás sikerének.  

Sok szabadidős kiegészítő programot szervezünk, nyaranta családi összejöveteleket tartunk, több 

alkalommal szakosztály-megbeszélést, karácsony előtt laza, süti-party edzést. 

Rendszeres a képviseletünk a Budapesti Tollaslabdázók Szövetsége elnökségében, a Magyar 

Tollaslabda Szövetségben, jó a kapcsolatunk a honvéd sportegyesületekkel.  

 

Ellenfeleink megbecsülnek bennünket, szívesen hívnak meg edzéseikre, illetve igazolnak át hozzánk, de 

tőlünk még nem mentek el, ezért folyamatosan emelkedik a taglétszámunk. Jól kezeljük az egyéni és 
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csapat-elvárásokat az új jelentkezőkkel szemben is, pl. céltudatos az új játékosok kiválasztása és 

beilleszkedése a csapategységbe, a tagdíjfizetés időben rendezett.  

 

Ahol van lehetőség versenyezni, ott elindulunk, így a Magyar Honvédség és a HOSOSZ amatőr 

rendezvényein. Lelkes résztvevői vagyunk  a sportági szövetségek által szervezett versenyeken is, saját, 

de a Honvéd Zrínyi SE, Honvéd Budai SE tollaslabdázóival közös csapatban is.  

A katonai versenyeken mi vagyunk a legnagyobb létszámmal nevező (általában 12-15 fő) és díjazásban 

a legsikeresebb (amatőr) szakosztály.  

 

 

Eddigi kiemelkedő eredmények: 

 

Egyéni: 

 

Francia Botond (13 évesen), racketlon VB. (tollaslabda, tenisz, squash, asztalitenisz) 

párosban 2. hely, 

csapatban 3. hely. 

(nem a saját, 13 éves, hanem 3 évvel idősebbek ellen, U16-os mezőnyben!!)  

Botond a Férfi Tollaslabda Csapat Bajnokságban is indult, édesapjával együtt. 

 

Dr. Francia Balázs,  

2012 racketlon EB – párosban 2. hely  

2017 Racketlon EB – triplázás: 

egyéni, páros és csapatban 1. hely! 

 

Merő Emese, 16 éves, többszörös tollaslabda diákolimpia győztes egyéniben.     

 

Tollaslabda Csapat Bajnokságok: 

 

A Budapesti Tollaslabdázók Szövetsége által 2015-16-os szezonban 5 csapattal, a 2016-17 szezonban 

szervezett férfi, női és szenior és vegyes bajnokságban összesen 7 csapattal neveztünk: 

 

Férfi bajnokság: Az 56 éves múltú bajnokságban 2 csapattal és 17 fővel indultunk. 

Az 1. osztály, A csapat:      2016: 1. hely 

                                            2017: 1. hely 

A 2. osztály, B csapat:        2017: 3. hely.  

 

Női bajnokság:  

Honvéd Mix nevű csapat 8 fővel, közösen indultunk a Honvéd Budai SE. versenyzőivel,   

Pozsik Éva magyar bajnoknő vezetésével, igencsak kiélezett versenyben,    

2016-ban 2. hely 

2017-ben 3. hely 

 

Senior bajnokság (+35 év) 2016-ban: 2 csapattal, 18 fővel indultunk. 

     Vörös György, 56 éves, örökös magyar bajnok és Bánkuti Jenő 60 éves magyar bajnokkal 

megerősítetten a  

     2015-16: 2. hely és 6. hely 

     2016-17: 2. hely és 3. hely. 

 

Vegyes bajnokság, 2 csapat. 

2. és 3. hely     

 

 

 

 



Katonai versenyek: 

   

HOSOSZ, Szentendre-i Kinizsi Honvéd SE, Szolnoki Honvéd SE tollas-versenyein rendszeresen 

indulunk, több 1. és dobogós helyezés.  

saját versenyek: 2014. május MH és december (Mikulás bajnokság), 2015. Május 15. és 2016. június 3. 

Nyílt, MH amatőr - átlagban 50 induló az országból (tőlünk 17 fő), kezdő, haladó és senior induló 

csoportokkal. 

 

Terveink 2017-18-ban: 

saját MH verseny szervezése nyár elején, és további MH bajnokságokon is részt veszünk  

ősszel indulunk az éves Budapest Csapat Bajnokságokon, 5-7 csapattal: 

tömegsport / tollaslabda szakosztályként képviseljük egyesületünket a Magyar Tollaslabda Szövetség és 

a Budapesti Tollaslabdázók Szövetsége közgyűlésein.  

 

Budapest, 2017. augusztus 30.    Balogh László Endre 

         szakosztály vezető 

         

 

 

2016 és 2017 Budapest Férfi Csapatbajnok – megvédtük a bajnoki címünket és az 56 éves serleget. 

 

 

 
 

 



 
 

 

2016 Budapest Női Csapatbajnokság 2.helyezés – Pozsik Éva magyar bajnokkal  

 



 
 

 

2016 és 2017 Budapest Szenior CsB, 2. hely - a 60 éves, magyar bajnok Bánkuti Jenővel (a képen)  

és Vörös György örökös magyar bajnokkal 



 

 
 

2017 Budapest Férfi Csapatbajnokság 2. osztály, 3. hely - a 13 éves Francia Botonddal 



 
 

Dr. Francia Balázs, 2017 Racketlon EB – triplázás: egyéni, páros és csapatban 1. hely! 



 

 


