
 

Életmű díj 
 
Boros György 55 éve vesz részt elkötelezetten a hazai sportlövészetben. A Magyar Sportlövők 
Szövetsége alelnöke, a Magyar Olimpiai Bizottság tagja, a Honvédelmi Sportszövetségben a lövész 
tagozat vezetője. Rendszeres résztvevője a szabadidős versenyeknek, nemzeti országos 
bajnokságoknak. Társadalmi és gazdasági kapcsolataival három évtizede segíti a hazai sportlövészet 
fejlődését. 
 

Arany jelvény (12) 
 
Dávid Kriszta a Budapesti Honvéd lövője. Sportpályafutása alatt lőtt döntős világcsúcsot, többszörös 
Országos Bajnok, Európa-bajnok, VB ezüstérmes. A tokiói paralimpián megszerezte Magyarország első 
paralimpiai érmét sportlövészetben.  
 
ifj. Gurisatti Gyula négyszeres paralimpiai résztvevő. EB bronzérmes, többszörös VK érmes, sokszoros 
országos bajnok, csúcstartó. Nevéhez köthető a magyarországi parasportlövészet megteremtése.  
 
Gúth Sándor 1974 óta vesz részt a sportlövészet szervezésében, népszerűsítésében. 2000 óta a szügyi 
lövészklub elnöke. Odaadóan szolgálta, szolgálja Nógrád megye sportlövészetét, ma is a sportág egyik 
oszlopa a megyében. Személyiségével, segítőkész hozzáállásával számtalan sportoló pályafutását 
egyengette.   
 
Józsy Gézát több mint 50 éve ragadta magával a sportlövészet, annak is elsősorban a vadász ágazata, 
a futóvad- ill. koronglövészet. Bábolnán töltötte élete jelentős részét, segítette és támogatta a lövészet 
helyi elterjesztését. Az ácsi szakosztály lőterének létrehozását követően visszatért a sörétes 
lövészethez, tanácsaival, tapasztalataival járul hozzá a sportág fejlődéséhez.  
 
Kéri Attila 1982-ben az MHSZ Chinoin Lövészklubban ismerkedett meg a sportlövészettel. Az MHSZ 
KLK, majd BPLE versenyzője volt, ahol 1993-ban kezdett edzősködni.  Jelenleg a Százhalombattai 
Lövészklub elnöke, az MSSZ versenyigazgatója. 
 
Korponay Attila a Heves megyei Sportlövő Szövetség alelnöke, az MHSZ keretein belül aktív lövőként 
jegyezte el magát a sportlövészettel, majd edzősködött, sportlövő versenybírói vizsgát tett és dolgozik 
mind a mai napig. Részt vesz a megyei versenybírók képzésében, a sportágban eltöltött közel 60 év 
tapasztalatát adja át a fiatalabb korosztályoknak.  
 
Dr. Mihály István 2012 óta a Magyar Sportlövők Szövetsége elnökségi tagja.  Rendőrségi főtanácsos, 
címzetes egyetemi docens. A Magyar Érdemrend tiszti keresztjének kitüntetettje. Volt Pest megyei 
Rendőrfőkapitány. Jelenleg a MÁV biztonsági főigazgatója. Az MSSZ közgyűlések rendszeres levezető 
elnöke.  
 
Nagy György a Zala Megyei Sportlövő Szövetség főtitkáraként koordinálja a lövészklubok 
tevékenységét, ill. aktívan sportol a mai napig. 1967 óta foglalkozik sportlövészettel, lelkesen és 
elkötelezetten dolgozik szeretett sportágáért. Aktívan vesz részt a történelmi pontlövő szakág 
munkájában úgy versenyzőként, mint sportigazgatóként.  

 
 
 
 
 



 
Nagy Péter Dénes a Zalka Katonai Műszaki Főiskola skeet szakágának többszörös országos bajnoka. Az 
1995-ben alakult Vadászlövész Szövetség alapító tagja. Tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít az 
utánpótlás nevelésre, koordinálja, támogatja a tagegyesületek munkáját a versenyszervezés és 
rendezés területén.  
 
Orbán László a BHSE gyorstüzelő pisztolyos versenyzője, többszörös EB-VB érmes, moszkvai olimpiai 
résztvevő, ott 10. helyezett. 1993 óta edző, jelenleg az UTE pisztolyos edzője, nemzetközi versenybíró.   
 
Dr. Ványai László a Csongrád-Csanád megyei Sportlövő Szövetség elnöke, az MSSZ fegyelmi 
bizottságának vezetője. Pisztolyos versenyzőként a mai napig részt vesz az MSSZ versenyrendszerében. 
A Délvidéki Lövész Akadémia alapító tagja. 
 
Záhonyi Attila a BHSE puskás versenyzője volt, 1988-ban olimpiai bronzérmes, 1987-ben Európa-
bajnok. 1988-ban az év sportlövője, pályafutása befejezése után a BHSE szakosztály igazgatója, MSSZ 
elnökségi tagja, nemzetközi versenybíró.  
 
 

Ezüst jelvény (9) 
 
Dankó Csaba hosszú évek óta a magyar sportlövő válogatott gyúrója. A világversenyeken rendszeresen 
odaadóan dolgozik, hogy versenyzőink optimális állapotban állhassanak a lőállásba. A fizikai mellett a 
lelki, fejbeni problémákban is készséggel segít. Alapelve, hogy mindig a versenyző az első.  
 
Dr. Gáspár Miklós az MSSZ rapid shooting szakágának vezetője.  Sportlövőként az országos 
szakszövetségek által rendezett versenyeken többször ért el dobogós helyezéseket mind szituációs, 
mind hagyományos sportlövő versenyszámokban. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem mesteroktatója, 
lőkiképző.   

Giczey András  2009 óta a Heves megyei Sportlövő Szövetség elnöke. A szövetséggel együttműködve 
kezdeményezte Visontán a megyei lőtér megépítését, majd a domoszlói, egri, gyöngyösi lőtér 
felújítását. Aktív lövő, kiváló kapcsolatokat ápol a megyei klubokkal.  

Győrik Attila 1977-ben ismerkedett meg sportágunkkal. Versenyzői pályafutása után eredményesen 
dolgozott pisztolyos szakedzőként. 30 éven át bíráskodott MSSZ, ESC versenyeken, volt vezető bíró 
hazai és nemzetközi versenyeken, OB-n, EB-n a nemzetközi zsüri tagja. 2018-2019-ben az MSSZ 
versenybíró bizottság vezetője. 
 
Hegyi Norbert az Olympia-Sarlóspuszta SE traplövője, ötszörös egyéni országos bajnok. 13 évig volt 
tagja a válogatott keretnek, országos csúcstartó. 2015-ben világkupa 5. helyezést ért el, 2018-ban 
duplatrap vegyespáros számban EB 6. helyen végzett. Az általa megalapított egyesületben jelenleg 
utánpótlás neveléssel foglalkozik.  

 
Dr. Jákó Gyula a Cél- Tudat Sportlövő és Szabadidő SE elnöke. 1967-ben a Kossuth Lajos Katonai 
Főiskolán ismerkedett meg a puskás lövészet alapjaival. Napjainkban elhivatott munkával, 
szaktudásával segíti a helyi sportlőtér fejlesztését. Ezzel hozzájárul a fiatalok és idősebbek 
világszínvonalú eredményeihez és közösségi érték teremtéséhez.  

Kisbakonyi János a győri sportlövészet élő legendája, úgy versenyzőként, mint edzőként, vezetőként. 
Mai napig aktív lövő, sok fiatallal ismertette és szerettette meg a sportágat. Mindene a lövészet, a 
sportág érdekében minden követ megmozgat.  



Lőrincz János az MHSZ-ben ismerkedett meg a sportlövészettel. 1995 óta vezetője a tápiószentmártoni 
lövészklubnak. 1998-ben választották meg a szövetség FB  tagjának, majd 2004 óta vezeti a szövetség 
felügyelő bizottságát. 
 
Kollát Pál segítőkészsége, a sportlövészet iránti elkötelezettsége példa értékű. A hétköznapokban nagy 
szorgalommal és kitartással foglalkozott az APLE sportlövőivel, a nehéz feladatokat is mindig magára 
vállalta. Bármit lehetett tőle kérni, mindig rendelkezésre állt. Sok fiatallal ismertette meg a sportágat.  
 
Nagy István évtizedek óta a szombathelyi sportlövészet kiemelkedő alakja. Sok gyerekkel ismertette 
és szerettette meg a sportágat, eredményesen dolgozott annak népszerűsítése érdekében, a Homok 
úti lőteret a sportág egyik fontos bázisává tette.   
 

MSSZ Díszoklevél (12) 
 
Ablonczy Orsolya versenyzői pályafutása során számos EB-VB érmet nyert, majd 2000-ben előbb edzői, 
később szakedzői diplomát szerzett a TF-en. Jelenleg a Pécsi Vasutas Sport Kör szakosztályvezetője, 
mellette az utánpótlás válogatott és a Heraklész keret szakmai munkájában is részt vesz, ezenkívül 
nemzetközi versenybíróként is tevékenykedik.  
 
Babati Lajos a magyar olimpiai mozgalom egyik kiemelkedő egyénisége. Rendezvényszervező a 
Népstadionban, a Magyar Olimpiai Bizottság marketing igazgatója, több hazai rendezésű sportlövő 
esemény szervező bizottságának tagja.  
 
Bodnár Tibor háromszoros Európa-bajnok, világbajnok, olimpiai 5. helyezett futóvadlövő. Négy 
alkalommal az év sportlövője, 1974-1986 között válogatott kerettag. 
 
Busa Zoltán 1989-ben kezdett a sportággal foglalkozni, mint ifjúsági versenyző, majd junior és felnőtt 
kategóriában is versenyzett. Aktív szerepet vállal a fiatal sportolók oktatásában, segítséget nyújt 
versenyek szervezésében és lebonyolításában. A lövész sport iránti elkötelezettsége és szakmai tudása 
példaértékű a fiatalok számára.  
 
Dr. Harcsár István sportolói, edzői és sportvezetői pályafutása legnagyobb sikereit az asztaliteniszben 
érte el, stabil válogatott volt, sikeres edző, majd később a szövetség elnöke. 1997-1998-ban az OTSH 
elnöke, majd az MTK elnöke ill. elnökségi tagja. 2014. óta az MTTOSZ főtitkára 
 
Lakos Dénes a Köszolg SC elnöke. Többéves munkájának eredményeképpen egy nemzetközi mércével 
mérve is kiváló koronglövő lőtér született Kunfehértón, az egyesület kiemelt figyelmet fordít az 
utánpótlás nevelésre, igazolt versenyzőik létszáma folyamatosan nő.     
 
Mészáros T. Zoltán az iskolai MHSZ szervezeten belül ismerkedett a sportlövészettel.  A Kossuth Lajos 

Katonai Főiskola elvégzése után szakoktatóként visszakerült a főiskolára, ahol a hallgatók lőkiképzését 

segítette. A rendészeti versenyek mellett az MSSZ szituációs versenyein is megmérettette magát. A 

szituációs szakág munkáját annak megalakulása óta segíti. 

 

Dr. Németh Balázs hadtörténész, adjunktus, a Magyar Elöltöltő Fegyveres Lövészek Szövetségének 

elnöke. Aktívan ápolja a szakág hagyományait, maga is részt vesz az elöltöltős lövészetben, nemzetközi 

versenyeket rendez, azokon rendszeresen indul. A fegyverekkel kapcsolatos előírások, törvények, 

szabályozások szakavatott ismerője, ezzel is segíti a sportlövészet egészét.   

 
 
 



 
Dr. Nyilas István aktívan bábáskodott a Target Sprint szakág létrehozásában, népszerűsítésében, 
diákolimpiai rendszerbe adaptálásában. Szakágvezetői tevékenysége során jelentős hangsúlyt 
fektetett új szakemberek és versenyzők létszámának növelésére. Edzőként egyformán türelmes és 
segítőkész minden tanítványával.  
 
Szabó Béla fiatalon ismerkedett meg a sportlövészettel. Sokszoros magyar bajnok, kétszer választották 
meg Zalaegerszeg legjobb sportolójának. Munkájával hozzájárult, hogy a városi Ebergényi úti lőteret 
2016-ban az Önkormányzat, majd 2018-ban az EMMI-MSSZ-Önkormányzat együttműködése révén 
felújították.   
 
Tóth József   az MHSZ keretén belül találkozott a sportlövészettel. 1986-tól 1989-ig az MHSZ Országos 
Központ Sportlövész Osztály vezetője, 2002-től 2017-ig a Héraklész program igazgatójaként járult 
hozzá 20 sportág, köztük a sportlövészet utánpótlás-nevelési rendszerének megújításához, 2012-től 
2017-ig a Magyar Olimpiai Bizottság Utánpótlás Osztály vezetője.   
 
Virág Zoltán, a Békéssámsoni Általános Iskola Lövész Szakkör vezetője szívén viseli az utánpótlás 
nevelést, a sport megszerettetését a fiatalabb generációval. Támogatás hiányában gyakran saját 
jövedelméből biztosítja a tanulóinak a versenyzéshez szükséges feltételeket. A lövész sport iránti 
elkötelezettsége példaértékű. 
 
 
„Sportlövő klub” kitüntető cím 
 
Az MTTSZ Écsi Lövészklub rendszeresen és eredményesen vesz részt az MSSZ versenyrendszerében, 
OB pontokat, bajnoki címeket is szereztek. Klubjukat, lőterüket, berendezéseiket folyamatosan 
fejlesztik, a községi önkormányzat támogatásával hazai és nemzetközi versenyeket is rendeznek.  
Az elismerést Tóth Sándorné, a lövészklub gazdasági igazgatója veszi át 
 
A KSI sportlövő szakosztálya 1997-ben alakult. Gyorsan a sportág egyik legkiemelkedőbb utánpótlás 
bázisává vált úgy hazai, mint nemzetközi szinten. Olimpiai résztvevők, EB-VB érmek, pisztolyos szakági 
ranglista első helye fémjelzik munkájukat. Részt vesznek a sportág népszerűsítésében, edzőképzésben, 
szakmai anyagok elkészítésében. 
Az elismerést Zsoldos Péter, a KSI elnöke veszi át 
 
A Köszolg SC a koronglövészet terén végez kiemelkedő munkát, elsősorban a létesítményfejlesztés 
terén, hiszen nemzetközi viszonylatban is figyelemreméltó lőtér komplexum született Kunfehértón. A 
klub aktívan kapcsolódott be a sportág versenyrendszerébe. Kiemelt figyelmet fordítanak az 
utánpótlásra, többen is bekerültek a Heraklész programba, versenyzőik létszáma is folyamatosan nő.   
Az elismerést a Köszolg SC alelnöke, Renner Tibor úr veszi át 
 
 
„Sportlövő város” kitüntető cím  
 
Zalaegerszeg mindig fontos bázisa volt a magyar sportlövészetnek. Számos lőtérrel rendelkezett és sok 
egyesület is működött a zalai megyeszékhelyen. A város sportszerető vezetésének köszönhetően 
megújultak a létesítmények, kulturált feltételek mellett sportolhat az utánpótlás és a felnőttek 
felkészülése, versenyeztetése is biztosított. Tátrai Miklós személyében olimpiai résztvevőt, valamint 
számos válogatottat is adnak a zalai klubok.  
Az elismerést Balaicz Zoltán úr, Zalaegerszeg megyei jogú város polgármestere veszi át.  


