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Előszó 

Ezelőtt tíz évvel még nem gondoltam volna, hogy egyszer közöm lesz a 

sportlövészethez. Fegyver sohasem volt a kezemben, még katona sem voltam. 

Azonban 2011-ben én és a Feleségem Ózdon az utcán összefutottunk Pintér Lacival 

a Meteor Lövészklub vezetőjével, aki feltette a kérdést a Feleségemnek, hogy nem 

akar-e újra lövészettel foglalkozni. Bár tudtam, hogy a Feleségem lány korában jó 

lövész volt, de nem nagyon emlegette a lövészsportba való visszatérését. Én 

biztattam, hogy amennyiben van kedve hozzá, támogatom ebben. Így történt, hogy 20 

egynéhány év kihagyás után újra járt a lövészklubba. Mindig elkísértem az edzésekre 

és a versenyekre az akkor 11 éves kislányunkkal együtt. 

2012 elején a Miskolci Vasutas Sportlövő Egylet (MVSE) rendezésében egy versenyre 

mentünk, ahol az MVSE vezetője Bényei Ferenc megkérdezte a lányunkat, hogy nem 

akar-e lőni légfegyverrel. A kislány igent mondott és rögtön egy éremmel tért haza. 

Innen már nem volt megállás, hiszen ősszel már bejutott az országos diákolimpia 

döntőbe és azóta is minden évben országos döntőkre jár. A METEOR Lövészklub is 

jelentősen fejlődött a fiatalok bevonásának tekintetében. 2014-ben új légfegyveres 

lőteret tudott a klub kialakítani és egyre több fiatalt lehetett bevonni a lövészetbe 

köszönhetően Pintér László tevékenységének is. Ma már a Meteor Lövészklub a 

légfegyveres ifjúsági versenyeken a megyében a legeredményesebb klub. Az 

eredményekre felfigyelt a Magyar Sportlövők Szövetsége is és 2019. év elején kaptunk 

2 db légpuskát, 2 db légpisztolyt és 2 db lőlap cserélő rendszert, majd 2019. nyarán 

15 MFt fejlesztési pénzt ígértek a légfegyveres ágazat fejlesztésére, melyet a 

későbbiekben kiegészítettek 20 MFt-ra. 

Időközben sikerült hozzájutnom olyan dokumentumokhoz, amelyek az ózdi 

sportlövészet korábbi időszakát mutatták be. Ezért azt gondoltam, hogy érdemes 

lenne ennek a sportágnak a történetét megírni, ami talán újabb erőt ad a jelenlegi 

sportlövészeknek és kedvet újabb sportolók belépésére. 

 

 

a Szerző 
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Bevezető 

Az ózdi lövészsport története 1912. február 03-án kezdődött az írott dokumentumok 
alapján, amikor létrejött a „Fortuna Vadásztársaság Ózdi Ifjúsági Céllövő Tanfolyama 
és Polgári Céllövő Egyesülete". Ekkor Ózd még egy különálló település volt, amelynek 
fejlődését az ott felépült vasgyár segítette elő. Ózd nagyközség három település: a 
Vasvárral összecsatolt Ózd, Bolyok és Sajóvárkony egyesítése folytán jött létre 1940-
ben. Több mint 21 ezer lakosával az ország legnépesebb községeinek egyike lett. 

1912-ben Ózd után a többi településen is egymás után alakultak a céllövő egyesületek. 

A Vasgyár elősegítette a gyári dolgozók sportolását, így alapítottak olyan sportkört, 

amelyben több sportág is képviseltette magát ez a M.O.V.E. ÓVTK. A későbbiekben 

ehhez csatlakozott a céllövő egyesület is. 

A 30-as években egymás után alakultak a polgári lövész egyesületek Ózdon és az 

Ózd környéki falvakban is. A II. világháború előtti időszakban a Levente szervezetben 

lehetett lőni tanulni, azonban az már egy a katonaságra nevelő szervezet volt 

kimondottan. 

A II. világháború után 1946-ban kezdődött meg országosan a lövész egyesületek újra 

szervezése. 

1948. február 29-én alakult meg az MSZHSZ, a Magyar Szabadságharcos Szövetség, 
melynek üzemi, városi és községi szervezetei voltak. 

Az ország újjáépítés után céllövő, motoros, kerékpáros, sí, lovas és ejtőernyős 
szakosztályokat, kultúrcsoportokat működtettek. 

1949 januárjától kezdte meg működését a szövetségen belül az első rádió adó-vevő. 
1955-ben a Magyar Dolgozók Pártja létrehozta a MÖHOSZ-t, a Magyar Önkéntes 
Honvédelmi Szövetséget. 

1956. október 30-án a MÖHOSZ szétszakadt: A "Magyar Nemzeti Repülő 
Szövetség"re és a "Szabadságharcos Szövetség"re.  

1957 júniusában létrehozták a Magyar Honvédelmi Sport Szövetséget, az MHS-t. 

1958. február 11-én tartotta alakuló ülését a Magyar Honvédelmi Sportszövetség 
ÓKÜ nagyüzemi szervezete. A gyűlésen több mint 100 fiatal kérte felvételét a 
repülős, lövész és motoros szakosztályokba. 

1967. augusztus 8-án létrehozták a Magyar Honvédelmi Szövetséget, az MHSZ-t. 
Irányító szerveit országos, budapesti, megyei, járási, városi, kerületi és üzemi szinten 
kellett létrehozni. Az Országos Központban főtitkárt, a többi szinten titkárt kellett 
kinevezni, akik személyileg felelősek voltak a munkáért, a nagy értékű technikai 
eszközökért. [14] 

 

A Magyar Honvédelmi Szövetség (MHSZ) sport és szabadidős tevékenységeket 

szervező országos félkatonai szervezet volt 1948 és 1990 között. 

1990. után több százas nagyságrendben szűntek meg a politikai és katonai vezetésű 

félkatonai szervezetek (MHSZ, Munkásőrség). Ezzel együtt megszűnt a rendszeres 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1948
https://hu.wikipedia.org/wiki/Febru%C3%A1r_29.
https://hu.wikipedia.org/wiki/1949
https://hu.wikipedia.org/wiki/1955
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Dolgoz%C3%B3k_P%C3%A1rtja
https://hu.wikipedia.org/wiki/1956
https://hu.wikipedia.org/wiki/1957
https://hu.wikipedia.org/wiki/1967
https://hu.wikipedia.org/wiki/Augusztus_8.
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megmérettetés e területen, de az igény megmaradt a lövészetet kedvelők részéről. A 

klubok működtetése önálló lett, koordinálásukat az MTTOSZ (Magyar Technikai és 

Tömegsport Országos Szövetsége) vette át. 
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A lövészsport kialakulása a világon 

A sportlövészet a fegyverek fejlődésével párhuzamosan, egymást befolyásolva 

fejlődött ki. A feladat a cél valamilyen eszközzel való eltalálása volt. A lőpor feltalálása 

előtt nyíllal, illetve nyílpuskával versenyeztek. A lőpor feltalálása és elterjedése az 

1100-as éveket követően adta meg a lökést a lőfegyverek kifejlesztéséhez, ami 

magával hozta a céllövészet fejlődését is.  

Az első céllövő versenyeket az 1280-as években a németországi Schrolidnitzben 

rendezték, melyeket madárlövő versenynek neveztek. 1300 után alakultak az első 

lövészklubok, lőterek épültek, versenyszabályok formálódtak.  

Az 1500-as években már rengeteg lövészversenyt rendeztek 100-200 m-es távolságra 

kitett céllapokra. Az 1800-as években alakultak az első szövetségek Svájcban, 

Németországban és Ausztriában. 

Magyarországon 1510-ben alakult meg az első lövészegylet Késmárkon. A Magyar 

Sportlövők Szövetsége 1871-ben az első sportszövetségek között alakult meg. 

Az első világbajnokságot 1897-ben rendezték és 1959-től avattak első alkalommal 

Európa-bajnokot. Olimpiákon két év kivételével (1904. és 1928) mindig szerepelt a 

sportág, ahol 2-28 versenyszámban állhattak fel a versenyzők az olimpiai dobogóra. 

 

A lövészsport kialakulása Magyarországon 

A lövészet magyarországi történetének kezdetei egyidejűek a sporttevékenység 
európai megjelenésével. A 15. században az Észak-Magyarországra betelepített 
német városiak kezdtek el fegyverrel lőni, városaik védelme érdekében. A lövészet a 
városi polgárság sportja lett, egészen a XIX. századig; lövészmesterek felügyelete 
alatt lőttek. 

A 16. századból már írásos emlékek is maradtak ránk magyar területen működő 
lövészegyesületekről. A szepesi városokban: 1510-ben Késmárkon, 1516-ban 
Lőcsén, illetve 1523-ban Sopronban alakult egyesület. A késmárki egyesület volt az 
első lövészegylet hazánkban. Alapítási dátuma nem teljesen tisztázott, de a zászlaján 
olvasható 1510-es évszám sporttörténeti jelentőséggel bír; ma is azt tekintjük 
irányadónak. A legrégebbi írásos emlék 1583-ból származik. Akkor kértek engedélyt a 
városi tanácstól céllövészet gyakorlására  

A XVII. századra már szinte minden nagyobb és tehetősebb németajkú városnak volt 
lövészegyesülete, amelyeket a városi tanácsok mindig örömmel támogattak. A sportág 
fejlődését és népszerűségét erősen meghatározta annak városi jellege. Ez is oka 
annak, hogy a magyarok körében, akik jellemzően a falvakban éltek, kezdetben nem 
volt népszerű. A hagyományok tisztelete folytán különben is szívesebben bántak 
karddal, mint lőfegyverrel. 1686-ban, Buda várának visszafoglalása után megalakult a 
Budai Polgári Lövész Egylet, amelyhez lőtér is épült. Első szabálykönyve 1743-ban 
készült el. Nem sokkal később, a 18. század elején, 1701-ben született rendelet arra 
kötelezte a Duna másik oldalán élő iparosmestereket, hogy vegyenek részt a 



7 
 

lövészetben. Így jött létre Pesten is a lövészegylet, azonban a pestieknek állandó 
lőtere nem volt. A lőterek elhelyezkedése többször változott. Oka az adott város 
terjeszkedésében keresendő. Pest 1771-ben átépített lövőházát a fenti okok miatt 
kellett lebontani, s az újabb is hasonló véget ért, mivel pestistemetőre épült. 
A lövészet az uralkodók figyelmét is felkeltette, hiszen az a honvédelem szempontjából 
kiemelt jelentőségűnek számított. I. Lipót 1703-ban rendeletet adott ki, amely lövöldék 
építését írta elő. Mária Terézia egy éves lövészeti kiképzésre kötelezte a felnőtt 
polgárokat, de az ifjúság számára megtiltotta a lövést. Az állam előszeretettel 
támogatta az önkéntesen szerveződő polgárőrséget is, ahol szintén gyakorolták a 
lövészetet. Az 1780-as években több egylet alakult az ország területén. A lőtér nem 
csak gyakorlásnak adott helyet, különböző vigasságok színhelyéül is szolgált. A 19. 
század elejére a lövészet népszerű, polgári sporttá vált. A pisztolylövészet is egyre 
nagyobb teret hódított, leginkább a főurak gyakorolták. (Ismert, hogy Széchenyi István, 
Wesselényi Miklós, Sándor Móric, de Kossuth La jos is – hogy csak a legismertebb 
neveket említsük – koruk elismert sportlövői voltak.) [13] 

Az országos szövetség megalakulása 
 
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc után a lövészettel foglalkozó 
egyesületeket feloszlatták. 1857-ben a pesti egylet visszakapta működési engedélyét, 
s még ugyanazon év áprilisában megnyitotta lőterét a Lövölde téren. A budai egylet 
1860-ban nyílt meg újra, s 1861-ben megtartotta az első lövészünnepélyt. 
Az enyhülés időszaka az 1867-es kiegyezéssel köszöntött be. Országszerte 
újjászerveződött a lövészélet. 1868-ban az uralkodó, Ferenc József felkereste a budai 
lövöldét. (Látogatása idején született lánya, Mária Valéria főhercegnő, Budán.) A 
lövészet egyre kevéssé nemesi virtus, s már nem is csupán a polgárság szórakozását 
szolgálja ekkoriban. Fokozatosan igazi sportággá vált, melynek kialakulásában a 
mindenkori technikai újítások, vívmányok is fontos szerepet játszottak. Nem véletlen, 
hogy felvetődött egy országos szövetség létrehozásának gondolata. 1869-ben gyűlés 
tartottak Budán, ahol elkészítették a jövendőbeli szervezet alapszabályait. 1871. 
augusztus 19-én Baja, Eger, Debrecen, Nagyvárad Nagyszeben, Kassa, Miskolc, 
Dravica, Pozsony, Szászváros, Szatmárnémeti, Székesfehérvár, Buda és Pest 
részvételével, több napon át tartó ünnepségsorozat alkalmával létrehozták a 
szövetséget Budán, amely az Magyar Országos Lövész Egyesület (MOLE) nevet 
kapta. Alapszabályát 1872-ben hagyta jóvá a belügyminiszter. 
Az Egyletbe a 14 város lövészklubja lépett be, noha az országban létező többi 
egyesület részvételére is számítottak. Az egyesület első elnöke Paulovits László, Buda 
polgármestere volt. A jegyzői posztot Érchegyi Ferenc, Buda főlövészmestere töltötte 
be. A bizottmány 15 tagból állt, nyolcan pest-budaiak, heten vidékiek voltak. Az Egylet 
1880-ban beszüntette működését. 1873-ban – Pest, Buda és Óbuda egyesítése után 
– Buda eladta lőtereit. 1885-ben, a Marczibányi téren avatták fel az újat. A pesti 
egyesület 1884-ben létrehozott egy 30 tagegyesülettel rendelkező lövész egyletet. 
1889-ben a pesti és a budai klub fuzionált és Budapesti Polgári Lövész Egyesület 
néven folytatta munkáját. 1896-ban több, kiemelkedő esemény történt a lősportban. 
Nemzetközi újításként megjelentek a nők is a versenypályán, illetve bevezették a körös 
céltáblát. Hazánkat tekintve nagy lépés volt, hogy felélesztették a Magyar Országos 
Lövész Egyesületet (MOLE), mely 1907-től a Magyar Országos Céllövő Szövetség 
nevet viselte. Szintén 1896-ban, júniusban, a millennium tiszteletére, egyben az első 
lövészegyesület – bejegyzett – megalakulásának bicentenáriuma alkalmával több 
napos lövészünnepséget rendeztek. 
Gróf Szemere Miklós A századforduló időszakában élt és dolgozott a magyar lövészet 
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egyik legnagyobb alakja, ,,a magyar céllövészet apostola”, Szemere Miklós. A grófnak 
úttörő szerepe volt a sportág hazai történetében. Részt vett a szervezési munkákban, 
fontos pozíciót töltött be a sportág irányításában, s – nem utolsó sorban – igazi 
mecénása volt a lősportnak. 1903-ban pestszentlőrinci birtokán egy 300 méteres 
puskalőteret építtetett, amelyet néhány évvel később, 1906-ban átadott a Budapesti 
Egyetemi Atlétikai Clubnak (BEAC). Azon a pályán rendezték a nemzetközi 
versenyeket, főiskolai bajnokságokat. Szemere célját a lövölde homlokzatán olvasható 
sorok fogalmazták meg: ,,építettem a magyar ifjúságnak, hogy tanulja megvédeni 
hazáját.” A lövöldében az ifjúság számára tanfolyamokat tartottak, versenyeket 
rendeztek. 1906-ban Szemere a MOLE elnöke lett és megrendezte az első országos 
lövészversenyt. Hála munkásságának: a lövészet népszerűvé vált, iskolai keretek közt 
is oktatni kezdték. 1907-től a MOLE Magyar Országos Céllövő Szövetség néven 
működött, az elnöki tisztet továbbra is Szemere töltötte be. Nem sokkal később a 
szövetség Székesfehérváron megtartotta a második lövészünnepet, s belépett a 
nemzetközi szövetségbe. [13] 

Az első nemzetközi sikerek 
 
A XX. század elején már szép nemzetközi eredmények születtek: Horváth Sándor első 
helyet ért el hadipuskával, illetve bronzérmet szerzett pisztollyal a Bécsben 
megrendezésre kerülő osztrák szövetségi versenyen. 1911-ben dr. Hammersberg 
Géza aranyérmes lett a római nemzetközi lövészünnepélyen. 1908-ban, Londonban 
versenyeztek először magyar sportlövők az olimpián: Móricz István és a 21 éves 
Prokopp Sándor, aki négy évvel később, a Stockholmban megrendezett olimpián a 
hadipuska 300 méteres versenyében első lett, megszerezve a magyar lövészsport 
első olimpiai győzelmét. Prokopp diadala jóvoltából a sportág népszerűsége 
jelentősen emelkedett. [13] 

Magyar sikerek a történelem viharában 
 
Az I. világháború a fejlődőben lévő, egyre jobb eredményeket felmutató lövészsportot 
is megrázta. 1919 elején Gömbös Gyula megalakította a MOVE-t Magyar Országos 
Véderő Egylet), melynek programjában – természetesen – helyet kapott a lövészet. A 
párt egyesületeket kezdett működtetni; újra elkezdődött a szervezett lősport 
hazánkban. A Tanácsköztársaság idején azonban a fegyvereket elvették, a lőtereket 
lerombolták. 
Természetesen nem csak tiszti, hanem polgári egyesületekben is létrejöttek, illetve 
működtek lövész-szakosztályok (pl. a MÁV, a Posta vagy a nagyobb gyárak, vállalatok 
sportegyesületei). A világháború veszteségei, majd a trianoni békeszerződés okozta 
trauma a versenysportra is bénító hatással volt; Magyarország, mint vesztes ország 
nem kapott meghívást az 1920-ban rendezett antwerpeni olimpiára. A következő nyári 
játékokon azonban már új győztest ünnepelhetett a magyar lövészsport: 1924-ben, 
Párizsban Halasy Gyula állhatott a dobogó legfelső fokára: megnyerte a 
traplövészetet. Az amszterdami olimpián nem vettek részt magyar sportlövők, azonban 
az 1932-es los angelesi játékokon ismét éremnek örülhettünk: Soós-Ruszka Hradetzky 
Zoltán a kisöbű puska 50 méteres, fekvő versenyében harmadik helyezést ért el. 
Fényesebb érmet (második helyezést ért el) szerzett a négy évvel későbbi, berlini 
olimpián Berzsenyi Ralph, ugyanabban a számban.[13] 

Itt kell szót ejtenünk a levente szervezetekről. A leventeszervezetek a katonai 
előképzés legfontosabb szervezetei voltak Magyarországon az 1920-as évek elejétől 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/1920-as_%C3%A9vek
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a második világháború végéig. A leventeszervezetek a 12–21 év közötti, rendszerint 
iskolából kimaradt fiúk katonai előképzését és nemzeti szellemű nevelését szolgálták. 
A testnevelés mellett jelentős hangsúlyt fektettek a fegyelemre és a valláserkölcsi 
nevelésre. A trianoni békeszerződés katonai korlátozásainak kijátszására a 
leventeszervezeteket a testnevelésről alkotott 1921. évi LIII. törvény alapján 
szervezték meg. Az irányítást később, fokozatosan a Honvédelmi Minisztérium vette 
át. Az 1944-es nyilas hatalomátvételt követően a leventéket is harcba vetették. 1945 
őszétől a németországi hadifogságból hazatérő leventéket irreguláris fegyveresek 
támadták meg. Közülük sokan meghaltak, a szovjet csapatok Magyarországról a 
Gulag táboraiba hurcolták vagy a nyugatra vonuló magyar hadsereggel Nyugat-
Európában kerültek amerikai hadifogságba. A leventeszervezeteket 1945-ben 
rendelettel feloszlatták, országos parancsnokát, Béldy Alajos vezérezredest halálra 
ítélték, majd 1994-ben felmentették az ellene emelt vádak alól. 

Az első magyar bajnokságok 
 
Az első országos lőversenyt gróf Szemere Miklós pusztaszentlőrinci birtokán 
rendezték 1906-ban. A birtokon természetesen már korábban is rendeztek 
versenyeket, az elsőt 1903-ban, ez egy nemzetközi junior megmérettetés volt. Ezzel 
az eseménnyel avatták fel a lövöldét. Az első magyar bajnokságot 1911-ben 
rendezték. Itt Velez Rezső aranyat szerzett puskás számban (hadipuska, fekvő, 20 
méter). [13] 

Szervezeti átalakulások a II. világháború után 
 
A II. világháború idején az egyleteket katonai egységekké szervezték, illetve a 10 és 
19 év közötti lányok számára is bevezették a levente-foglalkozásokat, amelyek 
keretében a lövészettel is megismerkedtek. 1945 februárjában létrejött a Legfelsőbb 
Sport Tanács és Nemzeti Sport Bizottság. 1946-ben megkezdődött a lövészegyesületi 
tagok igazolása. 1947-ben a Sportlövő Intéző Bizottság szervezte a lövőket a klubok 
soraiba. A háború után kevés használható lőtér maradt az országban, alig 20 darab. 
1947 júliusában felavatták az újjáépített lőteret a fővárosban, a Marczibányi téren. 
1948-ban megalakult az Országos Sporthivatal és a Magyar Szabadságharcos 
Szövetség (MSZHSZ), amely lövész-szakköröket szervezett. Utóbbi egy országos 
félkatonai szervezet volt, mely sport és szabadidős tevékenységek szervezésével 
foglalkozott. Fennállása során többször váltott nevet. 1948-ban újra elkezdődtek a 
versenyek, ám ebben az évben még csak 4 megmérettetést rendeztek, ezzel szemben 
1949-ben már 77-et, melyekből kettő nemzetközi volt. 1949-ben életre hívták a 
Munkára Harcra Kész mozgalmat (az MHK szovjet mintára létrehozott, országos 
tömegsport mozgalom volt a tanuló és a dolgozó ifjúság számára), melyben a lövészet 
pontszerző szám volt. Ez beindította a lövészéletet. 1950-ben az üzemi 
bajnokságokon már 75 ezer fő indult, ebből 8000-en nők voltak. [13] 

Magyarok a világversenyeken 
 
A magyar sportlövők folyamatosan szép eredményeket értek el a világ- és Európa-
bajnokságokon, mind egyéni, mind csapat számokban. Az első világbajnoki helyezést 
1908-ban szerezte Dietl Ágoston. Bronzéremmel tért haza a versenyről. Nemzetközi 
versenyen a dobogó csúcsára 1912-ben, a Stockholmban megrendezett olimpián 
állhatott magyar, Prokopp Sándor személyében. Prokopp a hadipuskások között 
bizonyult a legjobbnak. Az eredmények ezek után folyamatosan érkeztek. Több világ- 

https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1sodik_vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA
https://hu.wikipedia.org/wiki/Trianoni_b%C3%A9keszerz%C5%91d%C3%A9s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Honv%C3%A9delmi_Miniszt%C3%A9rium
https://hu.wikipedia.org/wiki/1944-es_kiugr%C3%A1si_k%C3%ADs%C3%A9rlet
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9ldy_Alajos
https://hu.wikipedia.org/wiki/1994
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és Európa-bajnoki címet szerzett hazánknak Lumniczer Sándor (trap), Montagh 
András (trap), Strassburger István (trap), Dóra Pál (trap) és Dóra Sándor (trap). 
Az 1940-es évek végén feltűnt a magyar lősportban Takács Károly, aki annak ellenére, 
hogy ügyesebbik kezét egy baleset során elvesztette, olimpiai bajnok lett (1948). Ezt 
a sikerét már bal kézzel érte el. 1952-ben Takács megvédte olimpiai bajnoki címét a 
Helsinkiben rendezett, XV. nyári olimpiai játékokon. Mellette, a dobogón honfitársai 
álltak: tanítványa, Kun Szilárd ezüst-, Balogh Ambrus bronzérmes lett. Az újabb 
olimpiai aranyéremre 12 évet kellett várni: 1964-ben Hammerl László győzött a tokiói 
olimpián (kisöbű sportpuska, 50 m; fekvő). Négy évvel később, Mexikóvárosban – 
ugyanabban a számban – ezüstérmet szerzett. A ’70-es években Pap Lajos, Marosvári 
Kornél, Bodnár Tibor és Fórián Éva nevéhez köthetők a legnagyobb sikerek, Európa- 
és világbajnoki aranyérmek. Természetesen rajtuk kívül is vannak kiemelkedő 
teljesítményt nyújtó versenyzőink. Ilyen például az 1971-ben Európa-bajnokságon 
harmadik helyet elérő légpuska csapat (Abonyi György, Nagy Béla, Nagy Sándor, 
Petrovácz Ferenc), vagy a nők közül Göbölös Ibolya, aki az 1978-ban megrendezett 
eb-n bronzérmes lett. A ’80-as években több világ- és Európa-bajnoki aranyérmet 
szereztek lövészeink. Aranyérmes lett például Fórián Éva, Bodnár Tibor, a gyorstüzelő 
pisztoly csapat (Orbán László, Plank Gábor, Szalai István), Igaly Diána, Solti Attila, 
Doleschall András, Papanitz Zoltán, a női sportpisztoly csapat (Balogh Pálma, Ferencz 
Ágnes, Kotroczó Lászlóné), Joó Éva, Sike József, Ángyán József. [13] 

Az utóbbi években Sidi Péter, Gerebics Roland, Sike József, Tasi Tamás és Boros 
László, illetve napjainkban újabb kiváló lövészek, mint Péni István, Major Veronika 
érték el a legtöbb nagy eredményt. Talán a magyar szíveknek legkedvesebb siker Igaly 
Diána nevéhez köthető, aki 2004-ben Athénban felállhatott az olimpiai dobogó 
legtetejére. 

 

A lövészsport kialakulása Ózdon 

Ózd még csak egy kis falu volt, mely csak azért volt ismert, mert ott épült egy vasgyár, 

amikor 1912. február 03-án létrejött a „Fortuna Vadásztársaság Ózdi Ifjúsági 

Céllövő Tanfolyama és Polgári Céllövő Egyesülete”. Céljuk az volt, hogy: „1. A 

tanfolyamon résztvevő ifjaknak alkalmat és módot nyújtson a fegyver megismerésére, 

a fegyver helyes használatának elsajátítására és pontos céllövészetben való 

gyakorlása. Feladata, hogy a katonai fegyverfogásoknak és meneteléseknek a 

lehetőségig való begyakorlása által a sorozat alá kerülő ifjakat a katonai életre 

előkészítse és ez által nekik a katonaságnál való előre haladásukat biztosítsa.” Ez az 

időpont tekinthető az ózdi lövészsport megszületése dátumának. 

1912. áprilisban a „Fortuna Lövész Egylet” fiataljai labdarúgó csapatot alakítottak, 

megkezdődött a rivalizálás a másik helyi csapattal. Több barátságos mérkőzést 

játszottak. 

1928. júniusában a korábbi „Fortuna”, majd „Nimród” lövészklub tagjai csatlakoztak 

a M.O.V.E. ÓVTK-hoz, annak lövész szakosztályaként folytatták tevékenységüket. 

1930. március 12.  Létrejött a „Hódoscsépányi Polgári Lövész Egyesület”. 



11 
 

1930. március 27.  Sajóvárkonyon is megalakult a „Polgári Lövész Egyesület”. 

1930. április 13.  Létrejött a „Bánszállás-bányatelepi Polgári Lövész Egyesület”. 

1930. április 26.  Egy napon alakult meg a Bolyoki- és a Bolyok-Vasvári „Polgári 

Lövész Egyesület 

1930. május 17. Megalakult az „Ózdi Polgári Lövész Egyesület”. (Működésüket 

1930. június 23-án engedélyezte a belügyminiszteri hozzájárulás.) 

1930. május 30.  Újabb lövész klub, alakuló ülését tartotta az „Ózdi Gyári Polgári 

Lövész Egyesület”. 

1930. június 08.  A környező településeket is elérte a divat, megalakult a 

„Farkaslyuk-Bányatelepi Polgári Lövész Egyesület”. 

1935. március-június Az RMST jelentős anyagi támogatásával átépült a „Szűrő-

telepi” (Hétes völgyi) Lőtér. A telepen biztonságos őrzéssel, külön helységben 

elzárták a fegyvereket, faragott külső kivitellel „Lőház”-at építettek. 

1935. október 13. „Polgári Lövész Egyesület” alakult Urajon. 

A 30-as években komoly szerepe volt a Levente szervezeteknek, hiszen közöttük sok 

jó lövész volt. 

 

1. sz. kép 

Levente lövészcsapat, 1937. Balról a 4. Bellér László [1] 

1939. február 04. Közgyűlés volt az M.O.V.E ÓVTK-nál, az új ügyvezető elnök a 

Vasgyár fiatal mérnöke: Temesszentandrási Guidó lett. A klub ez időben Észak-

Magyarország egyik legnagyobb egyesülete, szakosztályai: atlétikai, birkózó, 

labdarúgó, lövész, műkorcsolya, ökölvívó, tenisz, természetjáró, torna, úszó volt. [1] 
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2. sz. kép 

id. Bellér László magyar Levente Bajnok 1939. [1] 

A II. világháború után a lövészklub újra szerveződött. Az 50-es évek elején már 

versenyekre jártak. 

 

3. sz. kép 

ózdi lövészcsapat Salgótarjánban 1953. 08.08-án. A képen Staudinger László, 

Spisák István, ülnek: Bellér Tivadar és Bellér László [1] 

1958. február 11. Alakuló ülését tartotta a Magyar Honvédelmi Sportszövetség 

(MHS) ÓKÜ nagyüzemi szervezete. A gyűlésen több mint 100 fiatal kérte felvételét a 

repülős, lövész és motoros szakosztályokba. A későbbiekben további szakosztályok 

szervezését vették tervbe. Az 1967. augusztus 8-án létrehozott Magyar Honvédelmi 

Szövetség (MHSZ) vette át aztán később az MHS szerepét. [1] 
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Eleinte a Gagarin út (ma Gömöri út) végén volt egy 50 m-es lőtér, ahol az ózdiak 

gyakorolhattak. 

 

4. sz. kép 

Tuza Aladár és egy lövész lány Kormos Elemérné Klárika a 70-es évek elején [15] 

A 70-es évek közepén Bánszálláson volt a lőtér, oda jártak ki a lövészek gyakorolni. 

Ekkoriban a TOZ8-as ZKM és a 48-as mintájú kispuskák voltak használatosak a 

tűzfegyveres lövészetben. A pisztolyos lövészetben a FÉG 68 típusú magyar fegyver 

volt használatban. A 80-as évek elején használtak MCM pisztolyokat is. A légfegyveres 

versenyeken általában csőletörős fegyvereket használtak, így a magyar gyártmányú 

FÉG fegyvereket, de jellemző fegyver volt a Slavija típusú légfegyver is, illetve voltak 

szovjet gyártmányú légfegyverek. 

A lövészklub helye ebben az időszakban az Úttörőházban volt, majd később 

Sajóvárkonyon a kiegészítő parancsnokság épületében. Ekkoriban a lövészek 

elsősorban megyei versenyeken értek el eredményeket. Országos versenyen Pintér 

Bálint ért el Pápán 5. helyezést. 

A 80-as évek közepén a Brassói út 2. sz. alatt volt az MHSZ oktatási központja. 1985-

87-ben építtette aztán az MHSZ Bolykon a lőteret, amely azonban különböző okok 

miatt sohasem lett teljesen befejezve. Maga a lőtér ugyan az előírásoknak megfelelt, 

azonban az oda épített épületbe a vizet már nem vezették be és a szennyvíz 

elvezetése sem történt meg. Egyedül az áram lett bevezetve. [15] 

Az MHSZ időszakában a lövészek jól el voltak látva fegyverrel is és lőszerrel is, tehát 

aki gyakorolni akart volt rá lehetősége. És voltak kiemelkedő eredmények is, amely az 

Észak-Magyarország című újságban is megjelent. 
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5. sz. kép (forrás: Szerző gyűjteménye) 

 

Ebben az időszakban Ózdon volt a városnak is és a gyárnak (ÓKÜ) is MHSZ 

szervezete. Ez a kettősség egészen 1988-89-ig maradt fenn. Ekkor vonták aztán 

össze a városi és a nagyüzemi MHSZ szervezeteket. 

Aztán 1989-90-ben jött a rendszerváltás, megszűnt az MHSZ, a lövészek magukra 

maradtak. [15] 

A rendszerváltást követő évek 

1990-ben szerveződik a Magyar Technikai és Tömegsportklubok Országos 

Szövetsége és ez próbálja összefogni a lövészklubok munkáját is. Ehhez csatlakozott 

az ózdi lövészklub is. A városi MTTSZ vezetője Szabó Béla lett, a lövészklub elnöke 

pedig Tuza Aladár. Ekkor alakult ki a lövészklub ma is használt neve. A 

salakfeldolgozással foglalkozó cég, amelynek neve Meteor Kft. volt támogatta az ózdi 

lövészklubot. Vezetője Kálmán Lajos volt, aki támogatta, hogy a bánszállási lőtéren 

szervezzenek lövészversenyt és 5000 Ft-al támogatta a lövészklubot, amely így 

felvette a cég nevét és mivel az MTTSZ-hez tartozott, neve MTTSZ Meteor Lövészklub 

lett. A cégbírósági bejegyzés elsők között valósult meg a megyében. Folytatódott tehát 

a lövészsport Ózdon. 

1992-től indították az évenként megrendezésre kerülő Ózd Város Kupa versenyt. 

Lőszer még az MHSZ időkből volt és a fegyverek is onnan származtak. 
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Ezekben az években Honvédelmi Nap rendezvényt szerveztek középiskolásoknak, de 

a rendőröknek is szerveztek lövészversenyt. 

Sajnos azonban a támogatások elmaradtak, az érdeklődés is csökkent. A klub a létéért 

küzdött. 

1999. decemberében Pintér László vette át a klub vezetését, aki ma is a klub vezetője 

(2020.) [15] 

Napjainkban 

2006-ban a Meteor Lövészklub versenyzői a Bolyki temető melletti lőtéren tartották 

foglalkozásaikat. A versenyzők főleg kispuskával edzettek, illetve versenyeztek. Július 

23-án az Ózdi Lőtéren „Barátság” meghívásos minősítő lövészversenyt szervezett a 

METEOR Lövészklub. A viadalon hét csapat (Zámoly, Taktaharkány, Bogács, Arló, 

MVSC-Miskolc, Edelény, METEOR LK) 36 versenyzővel képviseltette magát. A 

verseny színvonalára jellemző, hogy a Zámolyi Lövészklub az utóbbi 3 évben az 

országos bajnokság legjobb csapata és náluk versenyeznek felnőtt férfi és női egyéni 

bajnokok is. Hazai éremszerzők Vasas László, Fazekas Éva, illetve bronzérmes lett a 

METEOR LK csapata. [2] 

 

 

2007-es eredmények: 

Február utolsó hétvégéjén a Meteor LK fiataljai is megmérettették magukat a 
Miskolcon megrendezett megyei légpuskás lövészversenyen. A viadalon az ifjúsági 
fiúk mezőnyében Fogarasi Roland éppen lecsúszva a dobogóról, negyedik helyen 
végzett. A hölgyek között, az általános iskolás kategóriában Babuczki Zsuzsa viszont 
ezüstérmes lett. 
Május 6. Miskolcon, az általános iskolások lövész bajnokságon szerepelt a Meteor LK 
támogatásával versenyző Babuczki Zsuzsa. A nagyon tehetséges fiatal 158 
köregységes teljesítménnyel a dobogó második helyén vehette át a megérdemelt 
medált. 
Október 15. A Meteor Lövészklub fiatal versenyzői a Miskolcon – az MVSC lőterén - 
rendezett Köztársaság Kupán vettek részt. A hölgyek között Babuczki Zsuzsa 
aranyérmes lett, 73 és 76 körös teljesítménnyel. A fiúknál ugyancsak Meteor 
aranyérem született, Fogarasi Roland 80, majd 83 körös teljesítménnyel zárt. A Pintér 
László által irányított ózdiak csapatban egy bronzot is elhoztak, a Babuczki Zsuzsa, 
Fogarasi Zsigmond, Fogarasi Roland hármas végzett a dobogó harmadik helyén. [3] 
 
2008-as eredmények: 
 
Augusztus 10. A hagyományos taktaharkányi Takta Kupán két versenyzője szerepelt 
a Meteor Lövész Klubnak. Az ózdiak közül az ifjúsági fiúk versenyében Fogarasi 
Roland 83 körös teljesítménnyel a dobogó harmadik helyén fejezte be a küzdelmeket 
a kispuskás számban. A felnőttek között Pintér László kiválóan lőtt, de a 95 kör nem 
volt elég az éremhez, végül a negyedik lett. 
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Augusztus 17. Ózd. Tizenhat esztendeje – két év kihagyással – mindig megrendezi a 
Meteor Lövész Klub a hagyományos meghívásos versenyét. Az Ózd Város Kupáért 
több mint harminc sportlövő feküdt lőállásba. A nap végén ifjúsági és felnőtt kispuskás 
nyílt, valamint zárt irányzékú kategóriában hirdettek eredményt. A 
legeredményesebben a taktaharkányiak szerepeltek, de a házigazda Meteor LK 
sportolói is itthon tartottak egy-két dobogós pozíciót. 
A vándorkupát a Harkány hozta és vitte is, a papírformának megfelelően. 
Az Ózd Város Kupa dobogósai: 
Ifjúsági fiú, nyílt irányzék: 1. Fogarasi Roland (Ózdi Meteor LK), 2. Óvári Gábor 
(Miskolci VSE). 
Ifjúsági lány, nyílt irányzék: 1. Heffler Vivien (Taktaharkány), 
Felnőtt férfi, nyílt irányzék: 1. Butykai Zoltán (Taktaharkány), 2. Mackó János 
(Taktaharkány), 3. Ádám András (Taktaharkány), 4. Pintér László (Ózdi MLK). 
Felnőtt nő, nyílt irányzék: 1. Babuczkiné Fazekas Éva (Ózdi MLK), 2. Rózsásné D. 
Ildikó 
(Miskolci VSE), 3. Sebestyén Marietta (Ózdi MLK). 
Felnőtt férfi, zárt irányzék: 1. ifj. Medve János (Taktaharkány), 2. Butykai Zoltán 
(Taktaharkány), 3. Ádám András (Taktaharkány). 
Felnőtt nők, zárt irányzék: 1. Heffler Vivien (Taktaharkány), 2. Sebestyén Marietta 
(Ózdi 
MLK). 
A csapatverseny végeredménye: 1. Taktaharkány 829, 2. Ózdi Meteor LK 751, 3. 
Miskolci 
VSE I. 727 kör. 
Látható, hogy a 2000-es évek második felétől a Meteor Lövészklub évről-évre több 
versenyen képes részt venni és egyre jobb eredményt értek el az ózdi versenyzők. 
[4] 
  
 
2010. eredményei: 
 
A 2010-ben tervezett versenyprogram lebonyolításának töredékét sem tudták 
megvalósítani. Ennek alapvetően – más sportágakhoz hasonlóan – az anyagi 
eszközök hiánya szabott határt. Életbe léptek új törvények, melyek megszigorították a 
fegyvertartás, elhelyezés, vizsgáztatás szabályait. A 2010. évi bevételek nagy része a 
fegyverek vizsgáztatására, az új fegyvertároló helyiség vizsgáztatására, a szerelés és 
engedélyezés költségeinek térítésére került felhasználásra. 

Májusban munkatársi lövészetet szerveztek – mely már hagyományossá vált -, ennek 
eredményeként a klub tagjai adójuk egy százalékát az egyesületnek ajánlották fel, e 
mellett felszínre került több fiatal tehetség, akikkel számolni lehet a jövőben. 

Júniusban a helyi nyugdíjas klub felkérésére az Országos Nyugdíjas Sportnapok 
keretében rendeztek lőversenyt. A rossz idő ellenére a programsorozat egyik 
legsikeresebb rendezvénye volt. 

Június 20-án rendezték Borsod megye bajnokságát. A miskolci Nyírfa utcai lőtéren 7 
klub 56 

versenyzője küzdött az érmekért. A Meteor dobogós eredményei: 

Nyílt irányzékú kispuska, 30 lövés, férfi 18 év alatt: 3. Krajcsik Lóránt 197 kör, 
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Zárt irányzékú kispuska, 30 lövés, felnőtt férfi: 2. Pintér László 284 kör. 

Június 26-án a hagyományoknak megfelelően a Bogácsi Borfesztiválon szerepeltek, 
az egyes számokban dobogós helyezéseket is elértek. Höflinger Dániel az ifjúsági 
kategóriában I.,Pintér Krisztián III., a felnőtteknél Pintér László II. helyezést ért el. Első 
versenyén Turján Ágnes IV. lett lőszerhiba miatt. 

Augusztusban edzőtábor volt a gyerekeknek Taktaharkányban, melyen négy fiatal 
vehetett 

részt. Az edzőtábor versennyel zárult, melyen a felnőtt csapat is részt vett – sikerrel. 

Kiemelendő Turján Ágnes, aki a felnőtt női kategóriában III. helyen végzett, élete 
második versenyén dobogóra állhatott. A gyermek Havrán Vivien I. helyen végzett a 
légpuskások között, további két harmadik helyezést szerzett az ifjúsági puskások 
között Krajcsik Lóránd, a felnőtteknél Pintér László. [6] 

 
2011. eredményei: 
 
A Lövészklub vezetése és versenyzői nagy reményekkel indították a versenyévadot, 
ennek alapját az jelentette, hogy a korábbi évek szinte minimális költségvetése után a 
város vezetése segítséget nyújtott számukra. A 2011-es évben „levegőhöz” jutottak, 
bevételeik összege elérte a 372.600 Ft-ot, mely nagy része az említett támogatásból, 
kisebb része az általuk szervezett versenyekből képződtek. 

Érdekesnek tűnik a szám – az év folyamán 13 versenyen, rendezvényen indulhattak, 
vagy szervezték, célszerű időrendben követni. 

Március 19. - Évnyitó légfegyveres versenyt rendeztek Paczera Gyula emlékére, a 

miskolci Egyetemi Lőtéren. 

Légpisztoly, 20 lövés, ifjúsági fiú: 

2. Höflinger Dániel (Ózd, Meteor LK) 78, 

3. Szendrei Péter (Ózd, Meteor LK) 61 kör. 

Április 16. – Két versenyen is részt vettek versenyzőik. Húsvét Kupa Lövész verseny 

Szolnokon. Bökönyi Sándor a sportpisztoly kategóriában, Bausch Gábor pedig 
légpuskás versenyszámban indult. mindketten kiválóan helytálltak, utóbbi 
versenyszámának győztese lett. Bausch Gábor nagyszerű teljesítményéhez két 
gondolat, ő a klub új versenyzője, s valamikor Szolnokon versenyzett, tehát az 
majdnem hazai pálya volt neki. 

Ugyanekkor zajlott az Általános és Középiskolások Megye bajnoksága, melyet 
Miskolcon rendeztek. A Bolyky Tamás Általános iskola fiataljai remekeltek, egy 
légpisztolyos II. és egy légpuskás csapat III. helyezést hoztak haza, tovább öregbítve 
iskolájuk hírnevét. 

Május 07. – Itt már a nagyobbak és gyakorlottabb versenyzők is indultak, ez volt MVK 
Kupa 
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1. fordulója. A viadalt Miskolcon, a Nyírfa utcai lőtéren rendezték, amelyen 6 klub 45 

versenyzője vett részt. Eredmények: 

Nyílt irányzékú női kispuska, 30 lövés: 

1. Turján Ágnes (Ózd, Meteor LK) 159 kör, 

Zárt irányzékú női kispuska, 30 lövés: 

2. Turján Ágnes 158 kör, 

Zárt irányzékú férfi kispuska, 30 lövés: 

1. Pintér László (Ózd, Meteor LK) 283 kör. 

Május 28. – Miskolc és egy újabb emlékverseny Trecsánszky Gyula emlékére. A 

közelmúltban elhunyt miskolci versenyző és sportvezető emlékére rendezték a 

megmérettetést. A felnőttek versenyén Bökönyi Sándor pisztollyal 2., Pintér László 
puskával 3., Höflinger Dániel az ifjúságiak között puskával 1., pisztollyal 3. helyen 
végzett. 

Beugróként szerepelt Restásné, kiegészítette a csapatot, így a Meteor összetett 
csapatban 4. lett a pisztolyosok és puskások mezőnyében is. 

Június 4. - A miskolci MVSE lőtéren megrendezett megyei versenyen hét klub 
kilencvenhárom sportolója vett részt. Eredmények: 

Ifjúsági fiú légpuska, 10 lövés: 

1. Höflinger Dániel (Ózd, Meteor LK) 80 kör, 

Ifjúsági fiú pisztoly, 10 lövés: 

3. Höflinger Dániel (Ózd, Meteor LK) 32 kör, 

Felnőtt férfi kispuska, 10 lövés: 

3. Pintér László (Ózd, Meteor LK) 83 kör, 

Felnőtt férfi pisztoly, 10 lövés: 

2. Bökönyi Sándor (Ózd, Meteor LK) 83 kör. 

Június 18. – Miskolcon került megrendezésre a Köztársaság Kupa Megyei 
Bajnoksága, melyen három Meteor lövész szerepelt. A három érmen ketten osztoztak, 
Turján Ágnes nyerte a Standard puska 30 lövéses számát, míg a Nyílt irányzékú 
kispuska 30-asban bronzérmet szerzett. Még egy aranyérem került Ózdra, a Standard 
puska 30 lövéses versenyszámát Pintér László nyerte. 

Június 25. – Már 19. alkalommal került megrendezésre a Bogácsi Borfesztivál Lövész 
verseny. A hagyományos viadalon a kettes szám volt a nyerő, Turján Ágnes és Pintér 
László kispuska 30 lövéses versenyszámban 2. lett, s így az összetettben is 
ezüstérmesek lettek. 
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Szeptember 17. – A Sárospatakon megrendezett Sánta Dénes Emlékversenyen egy 
Meteoros érem született Pintér László révén, a kispuska 30 lövéses versenyszámban 
végzett a második helyen. 

Szeptember 24. – 23 versenyző részvételével rendezték – már 19. alkalommal – az 
Ózd Város Kupát. Öt csapat versenyzői neveztek, szép eredményekkel és díjakkal 
térhettek haza. 

Több érmet sikerült itthon tartani: 

Kispuska 30 lövés női: 1. Fazekas Éva, 2. Turján Ágnes, 3. Fazekasné; 

Standard puska 30 lövés női: 1. Turján Ágnes; 

Standard puska 30 lövés férfi: 1. Pintér László. 

Október 15. – Miskolcon került megrendezésre a 10 lövéses puskás, pisztolyos 
Köztársaság 

Kupa, melyet az MVSE szervezett. Turján Ágnes puskával 2., pisztollyal 3., Pintér 
László a 

puskások mezőnyében a 3. helyet szerezte meg. 

Szintén ezen a napon rendezték a Megyei Diákolimpia lövész döntőit, melyen a Bolyky 
Tamás Általános iskola tanulói – most már mint a Meteor Lövész Klub tagjai – 
szerepeltek, csapatban az értékes II. helyet szerezték meg. 

Október 21. – Az MVK Kupa II., egyben záró fordulóját rendezték, melyen a két 
érdekelt közül csak Pintér László tudott részt venni. A verseny Standard puska 30 
lövéses számát – több magyar bajnokot megelőzve – megnyerte és az összetett 
értékelés alapján is első lett, elhódítva az MVK Kupát. 

December 17. – Az év záró programja a Szerencsen megrendezett Megyei légpuskás 
és légpisztolyos verseny volt, ahol a gyermekeké volt a „terep”. Az egész évben 
végzett munka eredményeként a gyermek légpuskás nyíltirányzékú szám 
eredményhirdetésekor Restás Dávid ezüstérmet vehetett át. [7] 

 

2012. eredményei: 

 

A 2012-es év a Lövészklub számára fegyvervásárlással és az ehhez kapcsolódó 
teendők ellátásával kezdődött. A fegyvervásárlás a lehetőségek és körülmények 
javulását jelenti, azonban elkerülhetetlen az ehhez szükséges műszakiztatás és 
nyilvántartások rendezése. 

Január további feladatát képezte az éves beszámoló, az összevont taggyűlés, 
vezetőségválasztás és a klub székhelyének áthelyezésével járó papírmunka. 

Mindezek miatt az év elején kihagytak néhány légfegyveres versenyt, de a nem 
megfelelő felkészülés miatt ezeken valószínűleg átütő siker nem született volna. A 
szezon számukra áprilisban kezdődött. 



20 
 

Április 14. – Húsvét Kupa Lövész verseny Szolnokon. Három versenyző indult a 
Meteor színeiben, mindenki helyezést ért el, az eredmény 4 első- és 4 második, 
valamint egy harmadik helyezés, amire büszkék lehetnek. Horváthné Sebestyén 
Márta több évi kihagyás után tért vissza, nem felejtette el a sportágat. Már az első 
versenyén két érmet szerzett, kispuskával I. hely, légpuskával II. hely. A 
legeredményesebb versenyző Bökönyi Sándor volt, beváltotta a hozzá fűzött 
reményeket. Négy versenyszám, négy dobogós helyezés: sportpisztoly I., légpisztoly 
II., légpuska III., kispuska II. helyezés. Pintér László hozta a tőle megszokott 
kiegyensúlyozott, jó teljesítményt: kispuska I., légpuska II. helyezés. 

Május 12. - Harmadik alkalommal adtak otthont az Országos Nyugdíjas Sportnapok 
keretében zajlott lövész versenynek. A rendezők örömét fokozta, hogy a klub 
tiszteletbeli tagja – Kormos Elemérné kiváló teljesítménnyel csoportjában első helyen 
végzett. A versenyt a kiváló körülmények megteremtésén túl éremmel és oklevéllel is 
támogatták. 

Május 18. - Megrendezésre került az MVK Kupa I. fordulója. Ismét három versenyző 
vett részt a versenyen, a sikerek ezúttal sem maradtak el. Horváthné Sebestyén 
Márta ismét kipróbálhatta múltban szerzett tudását, és azt, hogy hol tart most a sportág 
terén. Mindkét számban, ahol elindult dobogós helyezést tudott szerezni. A standard 
puskában II., míg a nyílt irányzékkal I. helyezést szerzett. Bökönyi Sándor a 
pisztolyos számokban jeleskedett, mindkettőben győzött. Pintér László is hozta 
szokásos I. helyét, ezúttal a Standard puskás számban. 

Május 26. - Miskolcon rendezték a „Trecsánszky Géza” Emlékversenyt. Erre a 
versenyre nagyobb létszámmal utazott a klub versenyzőgárdája. A Meteor 
lövészklubot 6 fiatal képviselte. Helyezést ugyan nem szereztek, de mint 
tapasztalatszerzés, hasznosnak bizonyult. 

A felnőtt csapat tagjai egyénileg kiemelkedőt senki nem lőtt, de mint csapat jól 
szerepeltek. A puskás Csapat kupát elnyerték, pisztolyban harmadik helyen 
végeztek, s az összesített pontverseny második helyét is megszerezték. 

 

 

6. sz. kép 

a „Trecsánszky Géza” emlékverseny ózdi résztvevői (forrás: Szerző) 
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Június 09. - A korábbi évek gyakorlatától eltérően „nyárelőre” csúszott az Ózd Tavasz 
Kupa. A viadal minősítő versenyként volt jegyezve, de csak két edelényi versenyzőnek 
sikerült minősítést szereznie, mivel nekik volt akkor érvényes rajtengedélye. Azért a 
Meteor lövészei jól szerepeltek, még ha nem is rendelkeztek rajtengedéllyel. A hazai 
sikerlista: Fazekas Éva kispuska I. hely, Horváthné Sebestyén Márta II. hely, Pintér 
László kispuska I. hely, Vasas László II. hely, Bökönyi Sándor III. hely. Sajnos a 
fiatalok ezen a versenyen kevesen voltak. 

 

 

7. sz. kép 
az ózdi „Tavasz Kupa” küzdelem résztvevőinek egy csoportja (forrás: Szerző) 

 
Június 16. - Miskolcon rendezték a Magyar Sportlövő Szövetség által is támogatott 

Köztársasági Kupa Megyei versenyét. Az ózdi versenyzőket mindenki esélyesnek 
tartotta, sajnos csak Horváthné Sebestyén Márta igazolta mindezt, ő megnyerte a 
kispuska 30 körös versenyszámát.  

 

 
 

8. sz. kép (forrás: Szerző) 
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A hírről az Észak-Magyarország is beszámolt. 
 

 
9. sz. kép (forrás: Szerző gyűjteménye) 

 
Még azon a napon szervezői feladatokat is elláttak a versenyzők, Kissikátorban 
rendezték –negyedik alkalommal – a Siki Kupa légpuskás lövészetet. Visszatérően 
nagy sikere van a versenynek, évről-évre növekszik a résztvevők száma. 

Június 30. - XX. Bogácsi Borfesztivál. A nagy múltú versenyen minden évben 
eredményesen szerepel a Meteor csapata. Ez évben a hölgyek voltak sikeresebbek, 
Horváthné Sebestyén Márta mellett Kormos Elemérné a szeniorina kategóriában 
diadalmaskodott. A férfiak becsületét Pintér László puskás ezüstérme mentette meg. 
A helyszínhez és az alkalomhoz kapcsolódóan az érmek mellé egy üveg bor is járt. 

Augusztus 11. - Takta Kupa. Az ózdi lövészek évek óta résztvevői a versenynek, hol 
kisebb, hol nagyobb létszámmal küzdenek a jó helyezésért. Ez alkalommal a fiatalok 
is bizonyítási lehetőséget kaptak, éltek is vele. A légpuskások mezőnyében Horváth 
Fanni aranyérme és Sütő Bence ezüstérme dicséretes. Kispuskával ugyan nem 
csillogott olyan fényesen az érem, de a II. hely, amit Horváthné, és a III. hely, amit 
Pintér László szerzett, nem lebecsülendő. 

Utóbbi esetében kiemelendő, hogy a sűrű mezőnyben a 96-os köregység is csak a 
bronzéremhez volt elegendő. 

Augusztus 18. - Ózd Város Kupa. Már két évtizedes múltra tekint vissza ez a 
versenyük. A kategóriákat a fiatalabb korosztálynál csökkentették, de a szenior 
kategóriák körét bővítették. 
Mint minősítő verseny nyílt és zárt irányzékkal rendezett volt a versenyük. Standard 
puska 30 versenyszámban a nőknél Horvátné Sebestyén Márta lett a győztes, II. 
osztályú minősítést lőve, amit versenyengedély hiányában sajnos nem terjeszthettek 
fel a Szövetségnek. Erre a sorsra jutott Pintér László is, 2. helye és eredménye I. 
osztályú minősítést jelentett volna. A Szeniorina kategóriában is két ózdi versenyző 
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indult, és itthon tartották az arany és ezüstérmet. Kistörő Istvánné nagy rutinnal és 
egy kis szerencsével mag mögé utasította Kormos Elemérnét. Azért jutott más 
kluboknak is az érmekből és kupákból. 

Szeptember 08. - Sárospatak, „Sánta Dénes Emlékverseny”. Nyolc fős csapat 
utazott a versenyre, ismét a hölgyek sikere dominált. Új felfedezettük, Kistörő 
Istvánné ismét hozott haza egy aranyérmet, kategóriájának győztese lett. Horváthné 
Sebestyén Mártának ezúttal egy ezüstéremmel kellett beérnie. Ugyancsak „ezüstös” 
lett Pintér László, egy körrel lemaradva a győztestől /98/. 

Szeptember 22. - Országos Bajnokság Budapest. Pintér László személyében egy 
fő képviselte az ózdi lövészeket a hazai legrangosabb viadalon. Kiváltotta 
rajtengedélyét, s nem titkoltan bízott egy sikeres szereplésben. Igaz mindkét puskás 
kategóriában első osztályú minősítést lőtt, de ez is kevés volt a céljához, hogy az első 
tíz között lehessen. Nyílt irányzékkal 15., zártban 17. lett. Ugyan 8 kör választotta el 
az első helytől a standard puska 30-as versenyszámban, de ez épp elég volt ahhoz, 
hogy 16-an elé kerüljenek. 

Október 18. - Diákolimpia Megyei Döntő. A Meteor korosztályos légpisztolyos 
csapata, egyben a Bolyky Tamás Általános Iskola csapata favoritként indult. 
Eredményük kicsit elmaradt a várakozástól, de bajnokok lettek. A légpuskás csapat 
második lett, itt viszont az egyéni eredmények felülmúlták a terveket. Aranyérmet nem 
szereztek, de kör-eredményeik jók voltak. Springer Benvenutó III. lett légpisztollyal 
egyéniben és így indulhatott az OB-n a Bolyky Tamás Általános Iskola színeiben 
Szerencsen. Horváth Fanni pedig két első helyet szerzett úgy légpuskával, mint 
légpisztollyal és ő is képviselhette iskoláját, a Vasvár Úti Általánost. 

Október 20. - Miskolc, Köztársasági Kupa. A már szintén hagyományos verseny a 
vasutas lőtéren került megrendezésre, ahol egyaránt lehetett lőni légfegyverrel, 
kispuskával és sportpisztollyal is. Nagy létszámú csapat képviselte a Meteor 
Lövészklubot. Egyéniben Bökönyi Sándor sportpisztollyal első helyet szerzett, 
teljesítményével nagyban hozzájárult a csapat-sikerhez is. Ez korábban még nem 
sikerült, általában a puskás csapatoknál volt ózdi győzelem. Ezúttal utóbbiak a III. 
helyen végeztek. Egyéniben Horváthné pisztollyal 2., puskával 3., Pintér László 
puskával 2. lett. A legfiatalabbak között légpisztollyal sikerült helyezéseket szerezni, 
ahol Milasán Kristóf II. és Springer Benvenutó III. lett. 

November 17. - Az MVK Kupa II. fordulója Miskolcon. A részvétel kötelező volt a klub 
számára, mivel május 18-án is részt vettek ezen a versenyen. Horváthné betegsége 
miatt nem indulhatott, így az abszolút végeredmény nem hozhatott sikert. A két főre 
redukálódott csapat azonban helyt állt. Bökönyi Sándor a pisztolyos számokban 
jeleskedett. Sportpisztollyal II. lett, a központi gyújtásút megnyerte, összesített 2. 
helyére büszke lehet. Pintér László kispuskával – szoros küzdelem után – első, 
standard puskával ismét csak egy körrel lemaradva II. 

November 24. - Diákolimpia Országos Döntő, Szerencs. Springer Benvenutó 
egyéniben és a Megyei csapatban indult a légpisztolyos versenyszámban, ahol 
csapatban az V. helyet szerezték meg. Horváth Fanni élete első országos 
döntőjében légpuska, és légpisztolyos egyéniben szerepelhetett. Puskával a 25. 
helyet szerezte meg, míg Borsod-Abaúj-Zemplén megye csapatával a 7. helyen 
végeztek. Pisztollyal a 17. lett Fanni. A hírről a Vasvári iskola újságja is beszámolt. 
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10. sz. kép (forrás: Szerző gyűjteménye) 

 
December 16. - „Bencze János Emlékverseny”, Miskolc. Az év utolsó versenyén 4 
fő képviselte a klubot, 5 éremmel tértek haza. Kiemelést érdemel Vincze Erzsébet, 
aki úgy a légpuskás, mint a légpisztolyos számban egy-egy III. helyezést szerzett. 
Bökönyi Sándor a légpisztollyal II. lett, őt Pintér László követte a III. helyen. Az ötödik 
érmet szintén Pintér László szerezte légpuskával, ezüstre sikeredett. [8] 

 

2013. eredményei: 

A Lövészklub tagjai az utóbbi években egyre javuló körülmények között és egyre 
sikeresebben versenyeznek. Kiváló házigazdái voltak ózdi megmérettetéseknek, 
melyek között volt minősítő verseny, Országos Nyugdíjas Sportverseny, iskolai 
bemutató és Vadász– Rendőr lövészet is. 

A „Meteoros” lövészek 2013-ban 20 versenyen vettek részt, 48 első, 32 második és 
22 harmadik helyezést értek el. A történések időrendben: 

 



25 
 

Január 12. – Szerencs Városkupa – Szerencs: 

Horváthné Sebestyén Márta légpuska 1. helyezés, 

légpisztoly 1. 

Horváth Fanni légpuska 1., 

légpisztoly 1. 
Milassán Kristóf légpisztoly 2. 

Pintér László légpuska 3., 

légpisztoly 3. 

Február 16. – Almási Béla Emlékverseny – Miskolc: 

Vincze Erzsébet légpuska 1. helyezés. 

Pintér László légpuska 2. 

Bökönyi Sándor légpuska 3. 

Sütő Bence légpuska 3. 

Március 10. – Sziluett, gyorspont verseny – Miskolc: 

Bökönyi Sándor szi. sportpisztoly 2. helyezés, 

szi. légpisztoly 1., 

szi. légpuska 1. 

Horváth Fanni szi. légpuska 2. 

Március 23. Húsvét Kupa – Szolnok: 

Bökönyi Sándor légpisztoly 3. helyezés, 

Pintér László kispuska I. oszt. 1. 

Április 06. – Általános és középiskolások megyei lövészversenye – Miskolc: 

Bolyky T. Ált. Iskola csapata légpisztoly 1. helyezés, 

/Restás D., Milasán K., Milasán D./ légpuska 2. 

Restás Dávid légpisztoly 3. 

Horváth Fanni légpisztoly 3, 

légpuska 1. 
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11. sz. kép 

az általános és középiskolások megyei versenyén győztes ózdi fiatalok 
balról Horváth Fanni, Milasán Kristóf, Milasán D., Restás Dávid (forrás: Szerző) 

 
Április 26. – Légfegyveres Országos Bajnokság: 

Horváth Fanni légpuska 15. helyezés. 

Restás Dávid légpisztoly 23. 

Május 9-10. – Országos Nyugdíjas Sportnapok – Ózd: Minden eddigi létszámot 

meghaladóan, 55 fő „örökifjú” jelentkezett a „Bellér László” emlékére kiírt 
sportvetélkedő kispuska számára. A Klub tagja a két nap során ideális körülményt 
biztosítottak a versenyzők számára. 

Május 18. –MVK kupa I. forduló – Tanoda Kupa – Miskolc: 

Horváthné Sebestyén Márta kispuska 1. helyezés, 

standardpuska 1. 

Vincze Erzsébet kispuska 2. 

Bökönyi Sándor sportpisztoly 2. 

Pintér László kispuska II. oszt. 2., 

standardpuska I. o. 1. 

Május 25. – Tercsánszki Géza Emlékverseny – Miskolc: 

Bozó Jázmin légpuska 2. helyezés, 

Horváth Fanni légpuska 1., 

légpisztoly 2. 
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Milasán Kristóf légpisztoly 2. 

Restás Dávid légpuska 2. 

Sütő Bence légpuska 3. 

Horváthné Sebestyén Márta kispuska 1., 

sportpisztoly 2. 

Kistörő Istvánné kispuska 1. 

Bökönyi Sándor sportpisztoly 3. 

Pintér László sportpisztoly 2., 

kispuska 2. 

Meteor LK csapat kispuska 2., 

sportpisztoly 2. 

Meteor LK - egyesületi összesített pontverseny 3. helyezés. 

Június 01. – Esélyegyenlőség verseny – Ózd: 

Kistörő Istvánné kispuska 1. helyezés. 

Kormos Elemérné kispuska 2. 

Kozák János kispuska 3. 

Horváthné Sebestyén Márta kispuska 1. 

Pintér László kispuska 1. 

Sütő Bence kispuska 2. 

Június 22. – MSSZ Megyei Bajnokság – Miskolc: 

Bökönyi Sándor pisztoly 1. helyezés, 

sportpisztoly 2. 

Horváthn Sebestyén Márta kispuska II. oszt. 1. 

standardpuska I. oszt. 1. 

Pintér László standardpuska I. oszt. 1. 

sportpisztoly II. oszt. 3. 
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12. sz. kép 

balról Bökönyi Sándor, Horváthné Sebestyén Márta, Pintér László a június 22-i 
versenyen nyert díjakkal (forrás: Szerző) 

 
Június 29. – Borfesztivál – Bogács: 

Horváthné Sebestyén Márta kispuska 1. helyezés. 

Kistörő Istvánné kispuska 1. 

Pintér László kispuska 1. 

Sütő Bence kispuska 3. 

Meteor LK csapat kispuska 1. helyezés. 

 

 
13. sz. kép 

a bogácsi versenyen részt vevő Meteor Lövészklub csapata (forrás: Szerző) 
 

Július 06. – MVK Kupa II. forduló – Miskolc: 

Bökönyi Sándor pisztoly 2. helyezés, 

sportpisztoly 1. 
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Pintér László kispuska 2., 

standardpuska 1. 

Horváthné Sebestyén Márta pisztoly 1., 

sportpuska 1. 

Augusztus 17. – Ózd Város Kupa – Ózd: 

Pintér László standardpuska 1. helyezés. 

Kistörő Istvánné kispuska 1. 

Kormos Elemérné kispuska 2. 

Horváthné Sebestyén Márta kispuska 1., 

standardpuska 1. 

Kulcsár József standardpuska 1. 

 

  
14. sz. kép 

lőállásban a versenyzők az Ózd Városi Kupa versenyen (forrás: Szerző) 
 
Augusztus 21-22. – Országos Bajnokság – Budapest: 

Pintér László kispuska 18. helyezés, 

sportpuska 9. 

Október 12. – Diákolimpia Megyei Döntő – Miskolc: 

Milasán Kristóf légpuska 4. helyezés. 

Restás Dávid légpuska 4., 

légpisztoly 3. 

Dobos Vivien légpuska 3. 

Bozó Jázmin légpuska 2. 
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Horváth Fanni légpuska 1. 

légpisztoly 3. 

Vasvár úti Ált. Isk. csapat légpuska 1. 

légpisztoly 1. 

Bolyky T. Ált. Isk. csapat légpuska 1. 

légpisztoly 1. 

 
Az eredmények az Észak-Magyarország című napilapban is megjelentek. 
 

 
15. sz. kép (forrás: Szerző gyűjteménye) 

 
Október 19. – Köztársaság Kupa –Miskolc: 

Horváthné Sebestyén Márta kispuska 1. helyezés, 

sportpisztoly 3. 

Pintér László kispuska 1. 

Kistörő Istvánné kispuska 1. 

Milasán Kristóf légpisztoly 3. 
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Haszon Balázs légpuska 2. 

Meteor LK csapat légpisztoly 2., 

kispuska 2., 

sportpisztoly 2. 

Meteor LK - egyesületi összesített pontverseny 2. helyezés. 

 

 
16. sz. kép 

a Meteor Lövészklub csapata a miskolci Köztársaság Kupa versenyen (forrás: 
Szerző) 

 
Október 26. – Egyetem Kupa – Miskolc: 

Horváth Fanni légpuska 1. helyezés, 

légpisztoly 1. 

Dobos Vivien légpuska 2. 

Bozó Jázmin légpuska 3. 

Horváthné Sebestyén Márta légpuska 2., 

légpisztoly 1. 

Zay Nárcisz légpuska 3. 

Pintér László légpuska 3. 

Október 26. – MVK Kupa III. forduló – Miskolc: 

Pintér László kispuska 1. helyezés, 

standardpuska 1. 

Bökönyi Sándor pisztoly 1., 
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sportpisztoly 1. 

Balázs István standardpuska 2. 

Nikházy Mónika sportpuska 1. 

Vincze Erzsébet sportpisztoly 3. 

November 23. – Diákolimpia Országos Döntő – Ács: 
Az országos döntőre három ózdi lány is bejutott, így Ők alkották a BAZ megyei 
válogatottat is légpuskával (itt a megye állíthatott ki csapatot).  
 

 
17. sz. kép 

Horváth Fanni a lőállásban Ácson az országos döntőben (forrás: Szerző) 
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18. sz. kép 

balról jobbra Dobos Vivien és Horváth Fanni a lőállásban Ácson (forrás: Szerző) 
 
Eredmények: 

Horváth Fanni légpuska 5. helyezés, 

légpisztoly 10. 

Bozó Jázmin légpuska 21. 

Dobos Vivien légpuska 23. 

 

 
19. sz. kép 

lövés közben az ózdi lányok (forrás: Szerző) 
 

Haszon Balázs légpisztoly 16. a megyei csapat tagjaként 6. 
Leány csapat légpuska 6. [9] 
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2014. eredményei: 

2014-ben jelentős változás volt a Klub életében, hiszen a Bolyki főúton az 

Önkormányzat tulajdonában lévő volt Ady kollégium pincéjében lehetőség nyílt egy 6 

lőállásos légfegyveres lőtér kialakítására.  

 

  

20. sz kép 

az új fedett légfegyveres lőtér (forrás: Szerző) 

 

 

A hírről az „Észak-Magyarország” című újság is beszámolt. 
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21. sz. kép (forrás: Szerző gyűjteménye) 

A Lövészklub tagjai 2014-ben ismét sikeresen versenyeztek és „rendeztek”. Ez utóbbi 
több elismerést kiváltó program alapján alakult ki, úgy a szakemberek, mint a 
közvélemény körében. Az Árpád-napok keretében iskolások lövészetét rendezték 
meg. Májusban ismét otthont adtak a Nyugdíjas Sportnapok örökifjú versenyzőinek, 
az Ózdon versenyző Rallysok is részt vehettek légfegyveres lövészeten. Nem maradt 
el a Rendőr-Vadász találkozó sem, ekkor is kiváló házigazdák voltak.  

 

A „Meteoros” lövészek 2014-es versenyei és eredményei:  

 
Január 04. – Miskolc – Bence János Emlékverseny  
Horváthné S. Márta Légpuska 2. helyezés,  
Légpisztoly 1.  
Bozó Jázmin Légpuska 2.  
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Dobos Vivien Légpuska 3.  
Horváth Fanni Légpuska 1.  
Légpisztoly 1.  
Kiss Máté Légpuska 2.  
Pintér László Légpuska 3.  
Légpisztoly 2.  
Március 28-29. – Miskolc – Pacera Gyula Emlékverseny  
Horváthné S. Márta Légpuska 3.  
Légpisztoly 1.  
Horváth Fanni Légpuska 1.  
Pintér László Kispuska 3.  
 
Április 05. – Miskolc – Általános iskolások versenye  
Horváth Fanni Légpuska 1.  
Légpisztoly 2.  
Bozó Jázmin Légpuska 2.  
Milasán Kristóf Légpisztoly 3. 45  
 
Április 25. – Ács – Általános és középiskolások országos versenye  
Horváth Fanni Légpuska 8.  
Légpisztoly 7.  
Dobos Vivien Légpuska 23.  
Bozó Jázmin Légpuska 25.  
Légpisztoly 28.  
Lány légpisztolyos csapat 3. (Vasvár úti Iskola) 
Fiú légpisztolyos csapat /Milasán Kristóf, Milasán Dominik,  
Restás Dávid/ 3.  
 
Május 24. – Miskolc – Trencsánszky Géza Emlékverseny  
Horváthné S. Márta Kispuska 1.  
Sportpisztoly 3.  
Pintér László Kispuska 1.  
Sportpisztoly 3.  
Bökönyi Sándor Sportpisztoly 1.  
Horváth Fanni Légpuska 1.  
Légpisztoly 2.  
Kistörő Istvánné Kispuska 1.  
Kovács Attila Kispuska 3.  
 
Június 28. – Bogács – Borfesztivál  
Pintér László Kispuska 2.  
Kistörő Istvánné Kispuska 1.  
Kulcsár József Kispuska 1.  
 
Július 19. – Budapest – Országos Bajnokság  
Pintér László Standard puska 9.  
Kulcsár József Standard puska 23.  
 
 
Október 04. – Ózd – Ózd Város Kupa  
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Pintér László Standard puska 1.  
Kispuska 2.  
Kulcsár József Standard puska 1.  
Kistörő Istvánné Kispuska 1.  
Kovács Attila Kispuska 3. 46  
 

 
22. sz. kép 

Klubtagok az újonnan kialakított fedett lőtéren (forrás:Szerző) 
 
Október 04. – Miskolc – Diákolimpia Megyei Döntő  
Horváth Fanni Légpuska 1.  
Légpisztoly 2.  
Dobos Vivien Légpuska 2.  
Légpisztoly 3.  
Lány csapat /Horváth Fanni, Dobos Vivien, Ulicsinyi Panna  
 
Október 25. – Miskolc – Köztársaság Kupa  
Horváthné S. Márta Kispuska 3.  
Standard puska 2.  
Horváth Fanni Légpuska 1.  
Légpisztoly 1.  
Elek Levente Légpuska 2.  
Restás Dávid Kispuska 3.  
Kistörő Istvánné Kispuska 1.  
Pintér László Kispuska 3.  
Standard puska 3.  
 
Október 26. – Edelény-Tomor – Barátság verseny  
Kormos Elemérné Kispuska 3.  
Pintér László Kispuska 2.  
 
November 08. – Ács – Diákolimpia Országos Döntő  
Horváth Fanni Légpuska 5.  
Légpisztoly 15.  
Lány légpuskás csapat 5.  
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Lány légpisztolyos csapat 5.  
 
December 13. – Miskolc – Évadzáró  
Elek Levente Légpisztoly 3.  
Tímár Dávid Légpuska 2.  
Pintér László Légpuska 1.  
Légpisztoly 3. [10] 

2015.eredményei: 

Sajnos 2015-re az Önkormányzat által végrehajtott átszervezés miatt (megváltozott a 

lőfegyveres lőtér tulajdonosa) a lőtér engedélye megszűnt. Így nem volt lehetőség 

lőfegyveres edzésekre, illetve versenyekre használni. Az engedélyt újra meg kellett 

volna szerezni, de ez nem történt meg. Ezután már csak a légfegyveres lőteret lehetett 

használni. Ettől függetlenül a versenyzők részt vettek lőfegyveres versenyeken is, 

azonban edzésre már nem volt lehetőség. 

 

23. sz. kép 

az év sportolói között Horváth Fanni 2015. 02.06. (forrás: Szerző) 

2015. március 14. „Bencze János” emlékverseny Miskolc 

A versenyen a Meteor Lövészklub 9 fővel vett részt, Horváthné Sebestyén Márta mind 

légpuskával, mind légpisztollyal 1 helyezést ért el, Horváth Fanni puskával 1, 

pisztollyal 3 helyezett lett, Dobos Vivien puskával 3. lett, míg Bökönyi Sándor puskával 

3. lett. 

2015. május 29. Ács Általános és középiskolások országos bajnoksága 

Puskával Horváth Fanni a 9. lett Ulicsinyi Panna 26., Dobos Vivien a 29. A Vasvár úti 

Iskola csapatban a 2. helyen végzett. Kovács Attila a középiskolások között a 20. 

helyen végzett. 

2015. november 21. Nyíregyháza Diákolimpia országos döntő 

Itt az egyéni versenyek mellett a megyei csapatot értékelték. Horváth Fanni puskával 

az általános iskolások között 14., pisztollyal 4. lett. A BAZ megyei csapattal 
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pisztollyal a 2.-ok lettek. Restás Dávid puskával 22., csapatban 8. lett, Galicza Dóra 

Virág puskával 31., csapatban 8. lett, Elek Levente pisztollyal 25. csapatban 4. lett. 

 

2016. eredményei: 

Galicza doktor jóvoltából a diákversenyzők egyen pólót kaptak. Így a későbbiekben a 

fiatalok egyen pólóban tudtak részt venni a versenyeken. 

2016.március 26. megyei Görgey kupadöntő 

A Meteor Lövészklub versenyzői közül öten vettek részt a versenyen.  

Restás Dávid 1. lett, Horváth Fanni 2. Galicza Dóra pedig 3. Vincze Zoltán 3. lett, ők 

bejutottak az országos döntőbe. 

 

24. sz. kép 

a Görgey kupa megyei döntőjén részt vett ózdi versenyzők (forrás: Szerző) 

2016. április 2. általános és középiskolások megyei döntője 

A megyei döntőn 5 fő vett részt, akik közül négyen bejutottak az országos döntőbe.  

Restás Dávid puskával 1. pisztollyal Horváth Fanni puskával első, pisztollyal  második 

lett, Galicza Dóra puskával 1. Elek Levente pisztollyal 2. lett. 



40 
 

 

25. sz. kép 

az általános és középiskolai megyei döntő ózdi résztvevői (forrás: Szerző) 

 

2016. május 7. Görgey kupa országos döntő Ács  

A Görgey kupa országos döntőjébe a megyei döntő első 3 helyezettje kerül be. Csak 

puskával lehet versenyezni, de külön kategóriában szerepelnek a rúgós puskával és 

az egyéb (sűrített levegős, széndioxidos) puskával. 

Horváth Fanni rúgós puskával 1. lett, Restás Dávid sűrített levegős puskával 8., Vincze 

Zoltán 10., Galicza Dóra Virág 7. lett.  

 

26. sz. kép 

Horváth Fanni a dobogó legmagasabb fokán (forrás: Szerző) 

Mivel a rúgós puskások közül Horváth Fanni érte el a legjobb eredményt 176 kört (bele 

értve a fiúkat is), kapott egy puskát is ajándékba. 
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27. sz. kép 

az ajándék puskával (forrás: Szerző) 

2016. május 20. Általános és Középiskolások országos döntője Komárom 

A versenyen 4 fővel vettek részt a Meteor Lövészklub versenyzői: középiskolások 

között: Restás Dávid légpisztoly, légpuska Elek Levente légpisztoly, Horváth Fanni 

légpuska, légpisztoly, általános iskolások között Galicza Dóra légpuska, légpisztoly. 

Bár többen a mezőny első felében végeztek, de érmes eredmény nem született. 

Nyáron az Észak Magyarország újságban jelent meg cikk a Meteor Lövészklubról. 

 

28. sz. kép (forrás: Szerző gyűjteménye) 
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2016.október 29. egyetemi kupa Miskolc 

 

 

29. sz. kép 

a versenyen résztvevő ózdiak csoportja (forrás: Szerző) 

2016. november 12. diákolimpia országos döntő Gödöllő  

A gödöllői döntőn 4 fővel vettek részt az ózdiak. 

Eredmények: 

puskával a középiskolás lányok közül Horváth Fanni 5. Markó Orsolya 21., Sári Nikolett 

37. lett. 

pisztollyal a középiskolás fiúk közül Elek Levente 16. Haszon Balázs 24. lett. 

légpisztollyal a középiskolások leány mezőnyében Horváth Fanni bronzérmes 

lett. 
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30. sz. kép 

Horváth Fanni pisztollyal bronzérmes lett Gödöllőn 2016-ban (forrás: Szerző) 

 

 

31. sz. kép 

Horváth Fanni a nagy példaképpel Dr Hammerl László olimpiai bajnokkal (forrás: 

Szerző) 
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2017. eredményei 

2017. 03. 26. Miskolc 

 

32. sz. kép 

az ózdi csapat (forrás: Szerző) 

 

2017. 04. 21. Komárom 

 

33. sz. kép 

az ózdi résztvevők csoportja Komáromban (forrás: Szerző) 

Általános és Középiskolások Országos Bajnoksága Komáromban 

Középiskolás lányok között puskával Horváth Fanni 8. Sári Nikolett 25. Markó Orsolya 

32. 
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Középiskolás lányok pisztollyal Horváth Fanni 5. Orha Gabriella 20. Sári Nikolett 22. 

Markó Orsolya 23. 

A Serényi Gimnázium csapata 3. lett. 

2017. 05. 07. Ács 

III. Görgey kupa országos döntő 

Horváth Fanni gázos puskával középiskolás lányoknál 3. Markó Orsolya 

középiskolás lányoknál rúgós puskával 3. Orha Gabriella 9. Vincze Zoltán általános 

iskolás fiúk között gázos puskával 5. Kisbíró Máté pedig 8. lett. 

 

34. sz. kép 

ózdi fiatalok Ácson (forrás: Szerző) 

2017.10.17. Miskolc 

Diákolimpia megyei döntő. Az ózdiak 7 fővel indultak, közülük továbbjutott az 

országos döntőbe: 

középiskolás lányoknál puskával Horváth Fanni 1. Markó Orsolya 3. A Putnoki 

Serényi középiskola csapata bejutott az országos döntőbe (Markó Orsolya, Orha 

Gabriella, Balázs Dzsenifer). 

Középiskolás lányok közül pisztollyal továbbjutott Horváth Fanni (1. hely)  

2017. 11. 18. Derecske 

Diákolimpia országos döntő. 

Az ózdiak közül Horváth Fanni országos bajnok lett légpuskával, és bronzérmet 

szerzett légpisztollyal. Orha Gabriella 21. lett légpuskával. 
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2018. eredményei 

2018. 02. 03. Sportgála 

A város vezetése elismerte a Meteor Lövészklub eredményes működését és Pintér 

László, Kulcsár József és Horváth Fanni elismerésben részesültek. 

 

35. sz kép 

a Sportgála kitüntetettjei középen a Meteor Lövészklub versenyzőivel (forrás: Szerző) 

2018.03.31 Miskolc 

Görgey kupa megyei döntő és általános és középiskolások versenyének megyei 

döntője. 

 

 

 

36. sz. kép 

Görgey kupa megyei döntő 2018. (forrás: Szerző) 
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Általános és középiskolások közül továbbjutók puskával: 

Általános iskola Vincze Zoltán 1. Kisbenedek Barbara 1. 

Középiskolások puskával: 

Kisbíró Máté 3. 

Horváth Fanni 1. (188 köregységgel országos csúcsot lőtt, de nem lehetett 

hitelesíteni, mivel a lőtér nem minősített) Orha Gabriella 2. Markó Orsolya és Nagy 

Boglárka Orha Gabriellával együtt csapatban jutottak be az országos döntőbe. 

Középiskolások (lányok) pisztollyal: 

Horváth Fanni 1. A Serényi középiskolások Putnokról csapatban jutottak döntőbe 

(Orha Gabriella, Markó Orsolya, Nagy Boglárka). 

2018.05.12.  

Görgey kupa országos döntő 

 

37. sz. kép 

az ózdi csapat a Görgey kupa országos döntőjén (forrás: Szerző) 

Eredmények: 

Általános iskolások: 

Vincze Zoltán 3. gázos puskával, Kisbenedek Barbara 3. rúgós puskával. 

Középiskolások: 

Gázos puskával Horváth Fanni aranyérmet szerzett 180 köregységgel! Eredményét 

kiemelték a verseny összefoglaló jelentésében is, hiszen ilyen eredmény rajta kívül 

csak egy fiú tudott elérni (aki ma már a magyar válogatott tagja). 

Orha Gabriella 6. lett. 
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Kisbíró Máté 8. lett. 

Rúgós puskával Markó Orsolya 2. helyezést ért el, míg Nagy Boglárka 13. lett. 

Markó Orsolya elnyerte a legidősebb lánynak járó díjat is. 

 

2018.05.13. 

Általános és középiskolások országos döntője 

 

38. sz. kép (forrás: Szerző) 

Eredmények: 

Általános iskolások közül Vincze Zoltán 26. Kisbenedek Barbara 20. lett légpuskával. 

Középiskolások közül légpuskával: Horváth Fanni bronzérmes lett, Markó Orsolya 

8. Orha Gabriella 10. Nagy Boglárka 31. lett. Csapatban a Serényi középiskola a 3. 

lett. 

Kisbíró Máté 18. lett légpuskával. 

Légpisztollyal Horváth Fanni az 5. helyet szerezte meg a középiskolás lányok között. 

2018. 10. 27. 

Egyetemi kupa. 
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39. sz. kép 

minden ózdi versenyző éremmel tért haza (forrás: Szerző) 

2018.12.08. 

Bonyhád diákolimpia országos döntő. 

Jó hangulatban készült az ózdi csapat a diákolimpia döntőjére. Már előző nap 

megérkeztek a szálláshelyükre, így másnap pihenten versenyezhettek. Ez az 

eredményeken is megmutatkozott. 

Eredmények: 

Általános iskolások: 

Az általános iskolások közül Vincze Zoltán az Újváros Téri Iskola tanulója 3. 

Lőrincz László Márk 21. Kaskötő Dávid 33. így csapatban a 2. helyezést érték el 

légpuskával. 

 

40. sz. kép 

az ózdi Újváros Téri Általános Iskola csapata a 2. helyen (forrás: Szerző) 

Vákics Doren Regina a 7. lett légpuskával. 
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Középiskolások: 

Horváth Fanni ismét országos bajnok lett 180 köregységgel légpuskával. 

Kisbenedek Barbara 25. Dobos Vivien 27. lett, csapatban pedig a SZIKSZI csapat 

szintén aranyérmes lett! 

 

41. sz. kép 

a dobogó legmagasabb fokán az ózdi SZIKSZI-s lányok (forrás: Szerző) 

Kisbíró Máté 38. lett légpuskával. 

 

42. sz. kép 

az eredményes ózdi versenyzők (forrás: Szerző) 
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2018.12.27. Ózd 

Háziverseny 

 

43. sz. kép 

falatozás a verseny után (forrás: Szerző) 

 

44. sz. kép 

anya és lánya (forrás: Szerző) 

 

2019.eredményei: 

2019.01.14. 

2019. januárjában a Magyar Sportlövő Szövetség a Meteor Lövészklub részére 2 db 

légpisztolyt, 2 db légpuskát és 2 db lőlap mozgatót adott. Ezzel a Meteor Lövészklub 
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utóbbi években elért kiemelkedő eredményeit (utánpótlás nevelés, országos 

versenyeken elért érmes eredmények) is elismerték. 

 

45. sz. kép 

az MSSZ adományát Sinka László főtitkár és Kéri Attila versenyigazgató adta át a 

Meteor Lövészklub küldöttjeinek Horváthné Sebestyén Mártának és Horváth 

Károlynak (forrás: Szerző) 

 

2019.01.26. 

Az Almási Béla emlékversenyen Miskolcon az egyetemi lőtéren is részt vettek az ózdi 

versenyzők. Vákics Doren, Horváth Fanni, Horváthné Sebestyén Márta, Dobos Vivien, 

Lőrincz Márk és Vincze Zoltán érmes eredményt értek el. 

2019.03.08. Sportgála 

Az Ózdi Önkormányzat március 8-án tartotta meg a Sportgálát, amelyen a kiemelkedő 

ózdi sportolókat és edzőket díjazták. A Meteor Lövészklub versenyzői közül Kulcsár 

József és a SZIKSZI leánycsapata részesült elismerésben. Kulcsár Józsefnek nem 

csak a különböző versenyeken elért kiemelkedő eredményeit ismerték el, hanem az 

utánpótlás nevelésben a fiatalok oktatásában betöltött szerepét is. A SZIKSZI leány 

csapatának a Diákolimpia országos döntőjén elért első helyezését ismerték el. 
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46. sz. kép 

A Sportgála díjazottjai a második sorban balról Kisbenedek Barbara, Dobos Vivien, 

Kulcsár József, Horváth Fanni (forrás: Szerző) 

2019.03.22. 

Március 22-én rendezték Budapesten a Légfegyveres Lövész Kupa „Postaverseny” 

országos döntőjét. Ez egy olyan verseny volt, amelynek az előzetes fordulóit helyben 

kellett lebonyolítani és az eredményeket megküldeni a versenyt kiíró Honvédelmi 

Sportszövetség részére. A Meteor Lövészklub versenyzői közül 8 versenyző vett 

részt a versenyen, illetve ott volt edzőjük Pintér László (a klub vezetője) is. A leány 

versenyzők Horváth Fanni, Vákics Doren, Dobos Vivien az 54 fős mezőnyben jó 

eredményeket értek el. Horváth Fanni 1. lett, Doren 14. Vivien 16. 

  

47. sz. kép 

TV interjú Horváth Fannival (forrás: Szerző) 
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48. sz. kép 

Horváth Fanni és edzője Pintér László a dobogó legmagasabb fokán (forrás: Szerző) 

 

A nők között Horváthné Sebestyén Márta a 3. helyezést érte el. Már a regisztrációnál 

kapott egy bronz kupát, mivel a harmadik legjobb eredményt érte el az előzetes 

fordulókon. 

 

49. sz. kép 

Horváthné Sebestyén Márta és edzője Pintér László a dobogó 3. fokán (forrás: 

Szerző) 
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A fiúk közül Lőrincz Márk, Kaskötő Dávid és Vincze Zoltán versenyzett, közülük Lőrincz 

a 20. lett. 

A férfiak között versenyzett Kisgergely László és id. Vincze Zoltán. 

 

 

50. sz. kép 

a „Postaverseny” országos döntőjén részt vett ózdi csapat háttérben az épülő Puskás 

stadion (forrás: Szerző) 

 

2019.04.13 

Egyidőben lett megrendezve az általános és középiskolások megyei bajnoksága, 

illetve a Görgey kupa megyei döntője. 

Általános és Középiskolás Megyei Bajnokság eredmények: Vincze Zoltán G.Lpu 

20 I. hely, Lőrincz Márk R.Lpu 20 II. hely, Újváros Téri Ált. Iskola fiúcsapat I. 

helyezése Országos Döntőbe jutást jelent. Hováth Fanni G.Lpu 20 I., Lpi. 20 II. 

helyezés, Dobos Dorina G.Lpu 20 II. hely, Kisbenedek Barbara G.Lpu 20 III hely. 

SZIKSZI Lánycsapat Lpu 20 I. helyezés míg Lpi 20 szintén I. helyezés. A lányok 

csapata mindkét számban Országos Döntőbe jutott. Vákics Doren , a középiskolások 

között Lpi. 20 versenyszámban III. helyezést ért el. Eredménye Országos Döntőbe 

jutást jelent. Doren elért eredménye nem végleges, a rendezők döntése után pozitív 

irányba változhat. 

Görgey Kupa eredmények: Vincze Zoltán G.Lpu 20 I. hely, Lőrincz Márk R.Lpu 20 I. 

hely, Horváth Fanni G.Lpu 20 I., Lpi 20 II. helyezés, Dobos Dorina G.Lpu 20 II. hely, 
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Kisbenedek Barbara G.Lpu 20 III. helyezés, Kisbíró Máté G.Lpu 20 I. helyezést értek 

el. 

Az ózdiak eredményeiről a Lokál nevű lapban is megjelent egy riport. 

 

51. sz. kép (forrás: Szerző gyűjteménye) 

 

2019. 05. 11. 

Az országos döntő Ácson lett megrendezve. 

Első alkalom volt, hogy az SIUS rendszerben történt a versenyzés kiértékelése. 

Horváth Fanni és Vincze Zoltán külön kategóriában versenyeztek, mivel már 

diákolimpián értek el érmes eredményt.  
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A SIUS rendszer egy modern találatjelző rendszer, ezt használják a nemzetközi 

versenyeken is. Itt a találatot rögtön látják a versenyzők az előttük lévő képernyőn. A 

verseny az interneten is elérhető volt, így bárhol meg lehetett nézni. 

 

52. sz. kép 

Horváth Fanni 1. Vincze Zoltán 3. helyezett (forrás: Szerző) 

Lőrincz Márk 2. Kisbenedek Barbara 2. Dobos Dorina 11. Kisbíró Máté 3. Vákics Doren 

puska 3. pisztoly 2.Csapatban Borsod Abaúj Zemplén megye csapata (pisztoly), amely 

a SZIKSZI csapatával egyezett meg 2. lett, a másik megyei csapat (puskás) első lett, 

ebben Horváth Fanni képviselte az ózdiakat. 

 

 

 

53. sz. kép 

mesterek és tanítványaik, mindenki éremmel tért haza Ácsról (forrás: Szerző) 
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2019.05.25. 

Általános és középiskolások országos bajnoksága Salgótarjánban. Itt is a SIUS 

rendszer lett alkalmazva. Általános iskolások közül Lőrincz Márk, Vincze Zoltán és 

Vákics Doren vett részt az országos döntőn, akik légpuskával 6. 18. és 5. helyezést 

értek el. A középiskolás lányaink remekül szerepeltek légpuskával. Horváth Fanni 1.  

 

54. sz. kép 

két ózdi lány a dobogón az országos döntőn Salgótarjánban (forrás: Szerző) 

 

Kisbenedek Barbara 3. Dobos Dorina 8. lett, míg a megyei csapatban első helyezést 

értek el (a három ózdi lány alkotta Borsod Abaúj Zemplén megye csapatát).  
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55. sz. kép 

első helyen légpuskával BAZ megye csapata (Horváth Fanni, Kisbenedek Barbara, 

Dobos Dorina) [forrás: Szerző] 

Légpisztollyal az általános iskolások közül Vákics Doren 8. lett. 

Légpisztollyal a középiskolás lányok közül Horváth Fanni 3. lett és a megyei csapat 

tagjaként 3. helyen végzett.  

 

56. sz. kép 

középiskolások pisztoly 3. Horváth Fanni (forrás: Szerző) 
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57. sz. kép 

tájkép ebéd után a versenyzők és edzőjük (forrás: Szerző) 

 

2019. 05. 26. 

Salgótarjánban a Salgó kupa közvetlenül az általános és középiskolások versenye 

utáni napra lett kiírva. Ekkor már a felnőtt versenyzők is lőállásba álltak. A meteor 

Lövészklub tagjai 13 fővel vettek részt a versenyen. A versenyzők: Pintér László, 

Bökönyi Sándor, Kisgergely László, Kulcsár József, Horváthné Sebestyén Márta, 

Horváth Fanni, Vákics Doren, Dobos Dorina, Lőrincz Márk, Ruttkay Béla, Kisbíró Máté, 

Kaskötő Dávid, Svanda Dénes. 

A versenyen lehetett indulni nyílt és zárt irányú légpuskával is, 20, 40, 60 lövéssel. Volt 

pisztolyos verseny is. A Meteor lövészklub versenyzőinek eredményei: 

Légpisztollyal a nőknél 20 lövésben Vákics Doren 1. Horváth Fanni 3. 
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58. sz. kép 

légpisztoly 20 lövés 1. Vákics Doren, 3. Horváth Fanni 

 

 

59. sz. kép 

Ruttkay Béla, Bökönyi Sándor és Kisbíró Máté a lőállásban (forrás: Szerző) 
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60. sz. kép 

nyílt irányzékú légpuskával 20 lövés 1. Horváth Fanni, 2. Vákics Doren, 3. Horváthné 

Sebestyén Márta (forrás: Szerző) 

 

 

61. sz. kép 

nyílt irányzékú légpuska 20 lövés, 1. Kulcsár József, 2. Kisbíró Máté, 3. Kisgergely 

László és Kéri Attila versenyigazgató (forrás: Szerző) 
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2019.12.07. 

Diákolimpia országos döntő Székesfehérváron. A csapat ide is leköltözött előtte való 

napon.  

 

 

62. sz. kép 

az ózdi csapat (forrás: Szerző) 

A fiatalok középiskolás kategóriában indultak. Bár az eredményeik elmaradtak a 

szokásostól, nem maradtak érem nélkül. Légpuskával Horváth Fanni 7. Kisbenedek 

Barbara 14. Dobos Dorina 18.lett, de csapatban a SZIKSZI csapata 1. lett. 
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63. sz. kép 

légpuska középiskolás lányok 1. SZIKSZI jobb oldalon Kisvárdai István (forrás: 

Szerző) 

Légpisztollyal középiskolás kategóriában Vákics Doren 2. Horváth Fanni 3. Dobos 

Dorina 14. Kisbenedek Barbara 22.,  

 

64. sz. kép 

Vákics Doren 2. Horváth Fanni 3. légpisztollyal (forrás: Szerző) 
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míg csapatban a SZIKSZI csapata 1. lett. 

 

65. sz. kép 

a SZIKSZI csapat pisztollyal is 1. lett (forrás: Szerző) 

 

Kisbíró Máté légpuskával 2. helyezett lett. 

 

66. sz. kép 

légpuska 2. Kisbíró Máté (forrás: Szerző) 
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A jövő 

A Meteor Lövészklub az eddig elért eredményei alapján komoly hírnevet vívott ki mind 
a megyében, mind országos szinten. Ehhez nagyon nagy erőfeszítésre volt szükség, 
hiszen tekintettel arra, hogy ez egy technikai sport ez jelentős anyagi áldozatokkal jár 
a versenyzők, vagy azok szülei részéről. Ahhoz, hogy komoly felszerelésekkel 
rendelkezzen a klub nem kapott olyan mértékű támogatást, amivel azt elérhette volna. 
Az Ózdi Önkormányzat évente egy 150-200 ezer forinttal támogatta a klubot, de az 
Önkormányzat tulajdonában lévő légfegyveres lőtér bérleti díja is nagyon "baráti" az is 
felfogható támogatásnak. Jelentősebb bevétel származik a tagdíjakból, azonban így is 
csak a működéshez szükséges költségeket lehet a bevételekkel fedezni. 

2019-ben egy jótékonysági bálon 100 ezer forinttal támogatták a klubot. Ezekből az 

összegekből fegyvereket, vagy lövészruhát nem lehet venni. A gyakorlat az, hogy a 

szülők veszik meg a jó minőségű fegyvereket a gyerekeiknek. Ezért sikerült jó 

eredményeket elérni olyan klubokkal szemben, amelyek már 6-8 évvel ezelőtt is tudtak 

olyan fegyvereket biztosítani versenyzőiknek, mint amilyen fegyvereket itt a szülők az 

utóbbi 1-2 évben megtudtak venni. 

Nagy esélyt kapott azonban a lövészklub a jövő megalapozására azáltal, hogy a 

Magyar Sportlövő Szövetség 20 millió forintot ad a klubnak pályázatos pénzből. Ez az 

összeg a légfegyveres lőtér korszerűsítésére, illetve bővítésére szolgálhat. Bár 

fegyvereket és lövészruhát nem lehet ebből az összegből venni, azonban van remény, 

hogy a későbbiekben talán abban is lesz előrelépés. 

A jelenlegi terv az, hogy ki lesz alakítva 2-szer 6 lőállás úgy, hogy korszerű 

eredménykijelző lesz kiépítve. Így majd lehet versenyeket is rendezni, különösen azért, 

mert a lőtér minősítve is lett, így minősítő verseny is rendezhető. 

Fontos lenne az is, hogy a tűzfegyveres lőtér újra engedélyezve legyen, hiszen csak 

akkor lehetne felkészülni versenyekre, illetve újra versenyeket rendezni. 

Továbbra is fontos új fiatal versenyzőket toborozni, hiszen az iskolás versenyekből 

kikerülnek azok a versenyzők, akik eddig a sikereket hozták. 

Bizakodásra ad okot, hogy a Magyar Sportlövő Szövetség eddig is segített és reméljük 

ezután is fog segíteni. A többi a tagságon múlik. 
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Mellékletek 

1. sz. melléklet: Fegyverágak [13] 

Élőgalamblövészet 
A vadászok először vadmadarakat használtak gyakorlás céljából, ám mikor ezek 
megfogyatkoztak, a galambokhoz nyúltak. Ezek vadgalambok voltak. Később egy 
kisebb, gyorsabb galambfajtára váltottak át, amit már csak azért tenyésztettek, hogy 
később lelőhessék őket. Ezeket használták a versenyeken. 

A galamblövő puska modern, kétcsövű, sörétes puska. A hozzá való töltény apró, 
sörétes. A lőtér kör alakú, a kör közepén, egy kis dróthálós kalitka található. Ennek 
oldalai gombnyomásra összeomlanak. A lőállások a kör egyik oldalán vannak, a 
kalitkától különböző távolságra és a versenyzők olyan távolságról lőnek, amilyen 
nehézségi fokozatú a verseny. Egy versenyen belül nem mindig ugyanabból a 
távolságból lőnek, előfordul, hogy sorozatonként változtatják. Az 
élőgalamblövészetnél nem meghatározott lövésszámú sorozatok vannak. 

Az 1921-ben megalakult FITASC felismerte a lehetőséget a galamblövészetben, profi 
versenyeket kezdett el tartani. Itt már igazi sportolók versenyeztek egymással, nem az 
amatőrök. 

Magyarországon az OMGE (Országos Magyar Galamblövő Egylet) képviselte a 
sportágat. 1924-ben már olimpiára is küldtek versenyzőt. Dr. Halasy Gyula 
aranyéremmel tért haza, de itt mutatkozott be először dr. Lumniczer Sándor is. A 
sportág híres magyar képviselői közé tartozik még többek között Dóra Pál, Dóra 
Sándor, dr. Montagh András, Papp Kálmán, Strassburger István, Szapáry László. 

Az élőgalamblövészetet az állatvédők tiltakozása miatt betiltották. 

Futócél légpuska 

Az álló céltáblás légpuska 1966. évi bevezetése, az 50 m-es futóvad megjelenése után 
várható volt, hogy a vadászos versenyszámok valamelyike terembe is bevonul, de ez 
sörétes szám nem lehetett, csak a golyós lövészet. 

Így lett 1981-től VB szám a 10 m-es lőtávolságú, légpuskával, de optikai irányzékkal 
lőhető futóvad, melynek lőlapján eleinte mini vadkan volt, de 1991-től bevezették az 
egyszerű körös lőlapot. A lövések száma 20-20 volt, lassú és gyors futásra. Ezt később 
30-30-ra emelték (1988-ban). 1994-ben bevezettek egy kevert számot is. 

A nők 1994-től lőnek futócélt. 

Magyar versenyzők közül kiemelendő Angyán József, Sike József és Solti Attila. 

 

Futószarvaslövés 

Az első futószarvas céltáblát a XIX. században készítették, Sir Edwin Landseer 
nevéhez köthető. Vasból öntötték ki, kisebb változtatásokkal sokáig használatban 
maradt. 
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A versenyszám 1924-ig, az olimpiai játékok műsorán szerepelt (1960-ig), a VB-okra 
csak 1929-ben került be (1962-ig). 

A céltábla szarvast ábrázol, 1-től 5-ig értékelési mezőkre osztva. A szarvas egy ide-
oda futó kocsin szaladt, 23 m-es távolságon volt látható, ezen belül lehetett meglőni. 

A puskák nagyöbűek voltak, először kétcsövűek, azért, hogy egy futamon belül kétszer 
is rá lehessen lőni. Ez a minél biztosabb találat miatt volt fontos. Később, ahogy a 
technika fejlődött, már az egycsövű puskás is megfeleltek a célra. 

A versenyszámban 50 egyes lövés volt, majd 25 kettős, de külön-külön értékelték 
ezeket, egyéniben és csapatban is. Aztán volt összetett értékelés is, az egyes és a 
kettős lövések összeadásával. 

Futó vadkanlövés 

Az 1959. évi Európa-bajnokságon kísérleti számként jelent meg a futó vadkanlövés. 
Hamar elterjedt, 1963-ban már címért, érmekért is versenyeztek. 1967-ben már önálló 
világbajnokságot rendeztek e számban. 

A vadászok világszövetsége pozitívan állt a vadkanlövéshez, hiszen előtte őzre lőttek. 
A szövetség igenlő válasza után (a vaddisznó dúvad, futás közben is lőhető) az UIT 
bevezette a vadkant. 

A használt puska kiskaliberű, max. 5 kg összsúlyú puska lett, először diopteres 
nézőkével, két célgömbbel (a jobbra-balra futás, a puska előretartása miatt), majd 
nagyítós optikai irányzékkal volt ellátva. 

A lőlap színes vadkant ábrázolt, 1-től 5-ig bekörözve, majd csak 6-tól 10-ig, 1974-től 
már csak szürke a célkép és 1–10 számozású. 

A lőtávolság 50 m, a vadkan egy 10 m széles nyiladékban látható, amin először csak 
5 mp alatt futott keresztül, majd 2,5 mp alatt is, vagyis kétféle sebessége van. 

Gyorstüzelő pisztoly 

1896–1932 között csak az olimpiák versenyszáma volt, hol 20, hol 25, hol 30 m-es 
lőtávolságra, váltakozó számú lövésmennyiséggel és váltakozó kiértékelési 
szisztémákkal. 

Csak 1933-ban jelent meg világbajnokságon. A szabályok eltértek az olimpián 
megszokottaktól. 

A szám rendőri és katonai indíttatású volt. Alakokra lőttek, ezek rendőrt vagy katonát 
ábrázoltak. A pozíciójuk eltért. Állhatott szemben vagy oldalt a lövő felé. Különféle 
tiltakozások miatt 1974-től eltüntették az alakok vállát, azért, hogy kevésbé 
hasonlítsanak emberre. Az alak végül 1993-ban tűnt el, 5 db körkörös, 500 mm-es 
céltábla vette át helyét. 

A végrehajtás gyorslövés volt, 3-szor lőtte a versenyző a 6 alakot, amiket 8 mp alatt 
kellett eltalálni. Sokan természetesen nem tévesztettek célt. Ekkor az úgynevezett 
szétlövés következett. Ekkor ők ismét lőttek, de most már az alakokat egyszer 6, 
egyszer 5, egyszer 4 mp alatt kellett eltalálni. 
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1947-től körök kerültek az alakokra, a versenyt kétszer 30 lövéses részre osztották, 
egy-egy részben 2×5 lövést, 8-8, 2×5 lövést 6-6, 2×5 lövést 4-4 mp alatt kellett 
teljesíteni. A két részt két nap alatt lőtték. Az élen az egyenlőségeket 3×4 m-es 
szétlövéses sorozatokkal döntötték el. Ha valaki egy alakot nem talált el, úgy büntették, 
hogy őt hátrább rangsorolták, hiába volt magasabb a körértéke. 

Ez a versenyszám is nagyöbű pisztollyal indult, majd kisöbű pisztollyal folytatódott. 

Magyarok közül kiemelkedő Takács Károly, kétszeres olimpiai bajnok. 

Kisöbű sportpuska 

A kisöbű sportpuskának érdekes története van. Sokan támadták drágasága miatt, 
ezért bevezettek helyére egy új típust. A régi, már meglevő fegyverekről azonban úgy 
gondolták, hogy felesleges lenne eldobni, tehát folytatták azzal is a versenyzést. 

Kisöbű szabad pisztoly 

A kezdetekkor még nagyöbű pisztollyal versenyeztek, majd megszületett a kisöbű 
pisztoly, 5,6 mm-es űrmérettel. A lövések száma először 30 volt, ezt 30 m-ről kellett 
leadni. Később a lövésszám 60-ra, a táv 50 m-re emelkedett. 

Kisöbű szabad puska 

A kisöbű puska 5,6 mm öbméretű (0,22 cal – kaliberű). A férfiak az 1908. évi olimpiai 
játékokon szerepeltek vele először. Ekkor a távolságot még yardban adták meg, e 
szerint 50 és 100 yardra fekve, 25 yardra felbukkanó célra és szintén 25 yardra, mozgó 
célra lőttek. A férfiak nem kimondottan rajongtak ezért a számért, a nők azonban annál 
jobban szerették. 1955-ben már Európa-bajnokságon versenyezhettek. 
A versenyszám első szabályozását 1929-ben adták ki. A fegyvernemben – az 1920. 
évi 40 lövéses fekvő testhelyzetű értékelés után – csak 1929-ben következett a 40 
lövés álló és 1930-ban a 40 lövés térdelő testhelyzetű egyéni és csapatértékelés, míg 
a 3×40 lövéses összetetté csak 1937-ben. 1994-től csak a 3×40 lövéses összetettet 
és a továbbra is életben tartott 60 lövéses fekvőt értékelik a férfiaknál. A lőtávolság 
mindegyiknél 50 méter. Kezdetben 200 m-es távolságra is lőttek, de rájöttek, hogy ez 
a puska nem ideális erre a távra, így kivették a 200 m-t. 

Központi gyújtású nagyöbű pisztoly 

A nagyöbű pisztoly őse már az első újkori olimpián, 1896-ban is megjelent. Ekkor 
hadipisztolynak hívták. Utána sok ideig feledésbe merült, 1947-ben jelent meg újra a 
világbajnokságon. Ekkor 50 m-es lőtávra 60+60 értékelt lövéssel lőttek. Az 
eredmények azonban meglehetősen rosszak voltak, így 1949-ben az UIT a lőtávot 25 
m-ben állapította meg, illetve a lövések számát is 30+30-ra csökkentette. A sorozatok 
5 lövésesek, az első 30 lövés 6 sorozatát egyenként 6 perc, a második 30-ét, 
ugyancsak 6 sorozatban adják le, amikor is a tábla 3 mp-ig mutatkozik a lövőnek, 7 
mp-es elfordulásokkal. A pisztoly öbmérete max. 9,65 mm (0,38 cal.) lehet, lőszere 
speciális, úgynevezett süllyesztett ólommagvas, ami azt jelenti, hogy a kirepülő 
lövedék nem áll ki a töltényhüvelyből. 
Ezt a számot csak férfiak képviselik. 
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Légpisztoly 

Elterjedésében szerepe volt a légpuska sikerének, hiszen a légpisztoly is ez 
hétköznapinak mondható fegyver. A szám első világbajnoka a magyar származású 
Marosvári Kornél. A légpisztoly nagyon sokban hasonlít a már említett légpuskára, 
működésük, lőszerük és lőtávolságuk is megegyezik. A versenyzés kezdetekor 40 
értékelt lövést lőttek a férfi lövészek. Ez a szám 1981-től megemelkedett, már 60-at 
lőnek. A nők 40 értékelt lövéssel versenyeznek. 

Légpuska 

Bár a légpuska eléggé elterjedt, a sportban csak a II. világháború után honosodott 
meg. 1955-ben, Hannoverben, a lövészünnepélyen 24 000 fő lőtt légpuskával. 

A légpuska az igazi kisöbű fegyver, lövedéke nem „robbanós”, vagyis mindössze egy 
kis darabka ólom. A céltávolság 10 méter. 

1962-től a lőlapot gépesített szerkezet viszi a lövőtől a célállásig, majd vissza. 1965-
től még egyszerűbb lett a lövész dolga, már fel sem kell húzni a puskát (ezzel sűríteni 
a levegőt), hanem széndioxid (CO2) hajtja ki a lövedéket a fegyverből. 

Nagyöbű standard puska 

(1961-ig hadipuska, 1962: csak svájci hadipuska; 1966–70: 300 m-es service puska; 
1974-től nagyöbű standard puska) 

Ez a fegyver a nagyöbűek kategóriájába tartozik. Nagyon nehezen lehetett a 
világversenyek rendszerébe állítani, azért mert a puska űrmérete, kivitele, nagysága 
szinte országonként más-más volt. E problémák miatt csak 1911-ben jelent meg 
először világbajnokságon. Problémát jelentett még az is, hogy 1961-ig az volt az 
érvényes szabály, hogy a puskákat a versenyt rendező országnak kellett biztosítania. 
Ez pedig megkérdőjelezhető volt. A rendezők ismerték fegyvereiket, a többi ország 
versenyzői azonban kevés tapasztalattal rendelkeztek, illetve nem kaptak elegendő 
időt az edzésre. 1966-ban a és 1970-ben már saját puskájukkal indulhattak a 
versenyzők. 
Az UIT 1974-től egy igazi sportos nagyöbű puskát vezetett be és az ma is a férfiak 
második nagykaliberű puskája, 3×20 lövéses összetett (20 fekvő, 20 álló, 20 térdelő), 
egyéni és csapat értékeléssel. Ez a puska könnyebb és egyszerűbb a sportpuskánál, 
de lőlapja azonos. Ezzel megszűntek a korábbi hadipuskás számok, amikor méterre 
és yardra is lőttek, egy versenyszámot 5 különféle távolságra, volt úgy, hogy 
testhelyzetenként 30, volt úgy, hogy 40–40–40 lövéssel, gyorslövésekkel, vagy 20 
gyorslövést 3 testhelyzetben. Értékeltek csak egyéni teljesítményeket is, de időnként 
testhelyzetenként csapatokat is díjaztak. 

Nagyöbű szabad puska (Korábban nagyöbű sportpuska) 

Ez a legrégebbi fegyver, már a legelső újkori olimpiai játékokon is szerepelt 1896-ban. 
Az első lövész világbajnokságon egyedüli fegyverként szerepelt. Ekkor öt körös 
céltáblára lőttek (a második VB-n már tíz körös volt), három különböző testhelyzetből. 
Ezek a következők voltak: fekvő, térdelő, álló helyzet. A puska azért nagyöbű, mert 
űrmérete (kalibere) 5,6 mm felett van. Az első puskák átalakított, válltámasszal ellátott 
hadipuskák voltak. 1909-től bővült a használható kiegészítők sora, már lehetett az álló 
testhelyzetben gombát használni a puska tartásához, illetve irányzékot és tartószíjat 
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is. 1982-ben bevezették a 60 lövéses fekvő versenyszámot is. 1994-től már csak a 
3×40 lövéses összetett (40 fekvő, 40 álló, 40 térdelő) és a 60 lövéses fekvő szám van 
programban, mindkettő egyéni- és csapat-értékeléssel. A 2001. évi Európa-
bajnokságon a férfiak egyeduralma megtört, nők is lőttek, 3×20 lövés összetettet és 
60 lövés fekvőt, egyéniben és csapatban. 

Skeet 

A sörétes vadászok nem voltak elégedettek az akkori egy versenyszámukkal, a 
trappal. Bizonygatták, hogy a madarak nemcsak eltávolodva repülnek tőlük, hanem 
keresztbe, sőt, a fejük felett is. Elbeszéléseik alapján megszületett egy félkör alakú 
pálya, 7 lőállással: az 1. állás mögött egy magas, a 7. mögött egy alacsony házikóval, 
melyből a korongokat dobják, egyesével, vagy mindkét korongot egyszerre, 
szemberepülve egymással. A két torony metszéspontjánál van egy iker lőállás, ez a 8-
as, amelyik a fejük fölé dobja a korongokat. Ez lett a skeet pálya. 

A puska kétcsövű, de a csővég a kirepülő lövedékek, a sörétek szétszóródását 
nagyobb területre teszi lehetővé. 

Standard pisztoly – sportpisztoly 

A versenyszám női ösztönzésre jött létre, ugyanis előtte nők csak puskás számokban 
versenyezhettek, ők azonban pisztolyban is ki akarták próbálni magukat. Az UIT 1962-
ben kiírt számukra egy pisztolyszámot. 

Több neve is volt, például hadipisztoly, gyakorló pisztoly, míg végül standard pisztoly 
nem lett a neve. 1986-tól sportpisztolynak hívják. 

Lőtávja 25 m, a pisztoly kisöbű. A szám két részből áll: 30 lövést – 5 lövéses 
sorozatokban, a szabadpisztolyos céltáblára lövik, sorozatonként 6 perc alatt, a másik 
30 lövést is 5 lövéses sorozatokban, a gyorstüzelős lőlapra, úgy, hogy azok 7 mp-re 
az élükre fordulnak, 3 mp-ig mutatkoznak a lövő felé. 

A férfiak 1970-től versenyeztek standard pisztoly számban. 3×20 lövést kell eladniuk, 
5 lövéses sorozatokban: az első 4×5 lövést úgy kell leadni, hogy az 5 lövésre 150 mp 
a lőidejük. Ez enyhén gyors lövések egymásutánja. A második 20 lövés is 4×5-ös 
sorozatból áll, 5 lövésenként 20 mp alatt. Ez már gyors sorozat. A harmadik 20 lövés 
is 5 lövéses sorozatokból áll, 10 mp az ideje. Ezek már rapid sorozatok. 

Trap – duplatrap 

Ez a két megnevezés egyfajta fegyvert, de kétféle versenyszámot takar, melyek szinte 
azonos időben jelentek meg. 

Sörétkilövő fegyverről és számokról van szó, főleg madárlövészetre használták, illetve 
használják. A madárlövészet Angliában és a latin nyelvű országokban volt honos, de 
a sok gyakorláshoz túl sok madárra lett volna szükség. Megpróbáltak átállni valami 
másra. Próbálkoztak az üveggömbbel, de túl sok probléma volt vele. Ezután elkezdtek 
különböző anyagokból készült korongokra lőni (pl.: papír, fa). Ezekkel azonban az volt 
a baj, hogy nem látták a találatot. Olyan anyagokból kellett hát korongokat készíteni, 
ami egy sörétszem eltalálására is eltörik. Ez az anyag lett a bitumen, illetve annak 
adaléka. 
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További problémát jelentett az is, hogy dobják fel a levegőbe. Kézzel veszélyes volt, 
mert nem ment megfelelően magasra, illetve a dobó sem volt biztonságban. Végül 
megalkották a dobógépet, ami megoldotta a problémát. 

A puskák egycsövűek voltak. Ezekkel lőtték a dupla trapet is. Ekkor azonos időben, 
két gépből kidobott két korongot kell eltalálni. Ez sokáig nem volt hivatalos 
versenyszám. 

Magyarok közül kiemelendő dr. Lumniczer Sándor, dr. Halasy Gyula, Gerebics Roland. 
Advertisements 

 

2. sz. melléklet: Magyar olimpikonok a lövészsportban [11] 

 

 

Dr. Prokopp Sándor 

 
Dr. Prokopp Sándor 

(Kassa, 1887. május 7. – Budapest, 1964. november 4.) 

Aranyérem: 1912. Stockholm, 300 m hadipuska 

Édesapja Kassán a postán dolgozott. 1891-ben helyezték át a fővárosba, így települt 
át a család Budapestre, ahol a Pesti Tudományegyetem Jogtudományi Karán tanult 
és szerzett jogi doktorátust. A Budapesti EAC-ban kezdte a sportlövészetet. Már az 
1908-as londoni olimpián is indult szabadpuska versenyszámban, de helyezést nem 
ért el. Az 1912-es stockholmi olimpiai játékokon eredetileg tartalék lett volna, de 
Hammersberg Géza lemondása után Prokoppot indították, aki félig önköltségesen 
indult a svéd fővárosba. A 300 m-es hadipuska fekvő számában indult, nagy 
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meglepetésként az amerikai Osburn és a norvég Skogan előtt, tíz lövés után elért 97 
pontos eredménnyel megszerezte az olimpiai aranyérmet. 

  

Dr. Halasy Gyula 

  

Dr. Halasy Gyula 

(Kisvárda, 1891. július 19. – Budapest, 1970. december 20.) 

Aranyérem: 1924. Párizs, agyaggalamb lövészet 

Halasy István és Szöllősy Irén fiaként született. Bécsben szerzett jogi doktorátust és 
kereskedelmi diplomát. Az első világháború alatt frontkatonaként szolgált, egy 
közelében felrobbant gránát hatására nyolc hónapra megnémult. Sportolóként – 
korabeli szokásoknak megfelelően – több sportágban is tevékenykedett (vívás, 
lovaglás, műkorcsolyázás). 

Az 1920-as évek elején ismerkedett meg az agyaggalamb-lövészettel, a Magyar 
Galamblövő Egyesület versenyzője lett. Első nagy nemzetközi versenyén, az 1924-es 
párizsi olimpiai játékok agyaggalamb-lövész versenyén szétlövésben nyert 
aranyérmet a finn versenyző ellen, ezzel a nyári olimpiai játékok történetében ő nyerte 
a tizenkettedik magyar aranyérmet. Később Krúdy Gyula így jellemezte Halasyt: Ő a 
legnyugodtabb magyar ember. Ugyanezen az olimpián a csapattal a tizedik helyet 
szerezte meg. 

Pályafutása során 1932-ben élőgalamb-lövészetben, 1936-ban pedig agyaggalamb-
lövészetben nyert csapat világbajnokságot. Egyéniben ugyanezeken a 
világbajnokságokon második (agyaggalamb), ill. harmadik (élőgalamb) helyet szerzett. 
1937-ben vb 4. volt. 1936-ban kétszeres Európa-bajnok volt (egyéni és csapat). 70 
éves koráig versenyzett. 
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Aktív pályafutásának befejezése után csapatának edzőjeként tevékenykedett. A 
sportlövészet elméletével is tudományos alapossággal foglalkozott, számos szakcikke 
jelent meg a témakörben. Az 1950-es évektől haláláig a magyar sportlövő-válogatott 
szaktanácsadójaként tevékenykedett, majd a sporthivatal szakfelügyelője volt. 
Özvegyének halála után a családja a Magyar Olimpiai Bizottságnak adományozta az 
olimpiai aranyérmet és a hozzá tartozó diplomát. 

Takács Károly 

 
Takács Károly 

(Budapest, 1910. január 21. – Budapest, 1976. január 5.) 

Aranyérmek: 1948. London, 1952. Helsinki, gyorstüzelő pisztoly 

Takács Károly kétszeres olimpiai bajnok sportlövő 1976. január 5-én, 66 éves korában 
hunyt el. A kötélidegzetű, vasakaratú katona a magyar sport egyik legendás alakja. A 
honvédség legjobb céllövőjeként tisztelték, de csak a berlini olimpia után az ötkarikás 
játékokon szerzett tapasztalatok alapján került a válogatottba, hiszen a külföldi 
csapatokban is szerepeltek hozzá hasonló altisztek. Ezt követve 1938 
szeptemberében csaknem végzetes baleset érte. Hadgyakorlat során egy gránát 
felrobbant a kezében és szétroncsolta jobb kézfejét. Felgyógyulása után bal kézbe 
vette a fegyvert és folytatta egyedülállóan kemény edzéseit. Alig hét hónappal később 
megnyerte a gyorstüzelő pisztolylövők válogató versenyét, így tagja lehetett a 
júliusban rendezett, világbajnokságon győztes magyar csapatnak. A világháború 
befejezése után elszántsággal készült első olimpiai részvételére. Londoni 
győzelmében olyan biztos volt, hogy előre megírta bajnoki nyilatkozatát, amelyet az 
eredményhirdetés után elővett belső zsebében lévő, kopott tárcájából és felolvasta a 
rádió mikrofonja előtt. Mindezt négy év múlva, Helsinkiben megismételte. Melbourne-
ben, 46 évesen már nem tudott beleszólni az érmekért vívott küzdelembe. A kétszeres 
olimpiai aranyérmes, 35-szörös magyar bajnok ezt követve a fiatalokat oktatta a Bp. 
Honvéd sikeres szakosztályában. 
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Dr. Hammerl László 

Dr. Hammerl László 

(Budapest, 1942. február 15.) 

Aranyérem: 1964. Tokió, kisöbű sportpuska fekvő 
Ezüstérem: 1968. Mexikóváros, kisöbű sportpuska fekvő  
Bronzérem: 1964. Tokió, kisöbű sportpuska összetett 

1952-től a Ganz Villamossági Művek, 1957-től az MHSZ KLK, majd 1969-től az Újpesti 
Dózsa sportlövője volt. 1959-ben ifi Eb bronzérmet szerzett. 1961-ben háromszor 
végzett a negyedik helyen a budapesti ifi Eb-n. Ettől az évtől bekerült a magyar 
válogatottba. Első jelentős nemzetközi versenye az 1964. évi olimpia volt, ahol 
meglepetésre hetvenhárom induló közül 60 fekvő versenyszámban arany-, 120 
összetettben pedig bronzérmet nyert. A fekvő számban azonos, 597 körös eredményt 
ért el az egyesült államokbeli Lones Wiggerrel, az amerikai versenyző azonban az 
utolsó sorozatban nyújtott gyengébb teljesítményével a második helyre szorult. 

1965-ben Eb 4. volt csapatban. Az előző olimpiához hasonló holtverseny ismétlődött 
meg az 1968. évi olimpián, ahol a csehszlovák Jan Kurkával azonos, 598 körös 
teljesítményével Hammerl László szorult a második helyre. 

Az 1969-es Eb-n sportpuska térdelő testhelyzetben 4. volt egyéniben, légpuska 
csapatban hetedik. Az 1970-es vb-n 9. volt fekvő egyéniben. Az 1974-es vb-n 
bronzérmet szerzett csapatban. 1975-ben Eb bronzérmes volt csapatban. Részt vett 
az 1972. évi müncheni és az 1976. évi montreali olimpián is, de nem sikerült 
pontszerző helyen végeznie. 1976-ban visszavonult az aktív sportolástól. 

1968-ban a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen általános orvosi 
diplomát szerzett, majd 1976 végéig fül-orr-gégészet osztályon dolgozott. 1977 
januárjától főállásban elvállalta a magyar sportlövő válogatott szövetségi kapitányi 
tisztségét. A Testnevelési Főiskolán 1983-ban szakedzői okleveket szerzett, 1986-tól 
a TF-en oktatott, 1991-től címzetes egyetemi docens. A Zágrábi Testnevelési Főiskola 
vendégtanára. 1989-ben a MOB tagja lett. Ettől az évtől technikai igazgató lett a 
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szövetségben betöltött posztja. 1986-ban és1991-ben az év magyar edzője 
választáson harmadik volt. 1996 szeptemberében lemondott a technikai igazgatói 
posztról. 1996-ban Új-Zélandra ment, ahol részt vett az Olimpiai Sportlövő Akadémia 
megalapításában és vezetésében. 1999-ben hazatért és ismét a magyar válogatott 
vezetője lett. 2002-ben az Év magyar szövetségi kapitánya választáson második volt. 
2004-től a Nemzet Sportolója. 2005-ben a Nemzeti Sportszövetség referense lett. Az 
Olimpikonok a drog ellen egyesület elnöke volt 2008-ig. A Magyar Sportlövő Szövetség 
alelnöke és technikai igazgatója 2016. november 28-ig. 

Varga Károly 

Varga Károly 

(Budapest, 1955. szeptember 28.) 

Aranyérem: 1980. Moszkva 

Varga Károly olimpiai bajnok sportlövő a hazai mezőnyben ugyan már a montreali 
olimpia évében leadta névjegyét, megnyerte a magyar bajnokságot, de a kisöbű 
sportpuska fekvő testhelyzetében kivívott moszkvai győzelme épp olyan kellemes 
meglepetést jelentett, mint Hammerl László Tokióban aratott sikere. A magyar olimpiai 
csapat versenyzőinek döntő többsége még látásból sem ismerte. Így igazi szenzációt 
jelentett amikor Moszkvában, az olimpia harmadik versenynapján, a fővárostól távol 
lévő lőtérről megérkezett győzelmének híre. Moszkvai olimpiai bajnokságát a szerény 
sportember maga is csodának tartotta. Néhány további világversenyen már nem 
kísérte siker szereplését.  
Az életben viszont annál jobban megállta helyét. Előbb a Testnevelési Főiskolán 
szerzett edzői diplomát, majd elvégezte a Rendőrtiszti Főiskolát. A Magyar Sportlövők 
Szövetsége elnökségi tagja, az MSSZ Veszprém megyei elnöke. 



78 
 

Igaly Diána 

Igaly Diána 

(Budapest, 1965. január 31.) 

Aranyérem: 2004. Athén, Skeet 
Bronzérem: 2000. Sydney, Skeet 

Édesapja, Igaly József válogatott sportlövő volt, aki 1976-ban politikai okokból, 
pártonkívülisége miatt nem utazhatott a montreali olimpiára. Jelképes volt, hogy lányát 
a Diána névre keresztelte (akkor még hivatalosan Magyarországon ez a keresztnév 
nem létezett). Tizennégy éves volt, amikor gyakorolni kezdte a lövést, 15 évesen 
igazolt versenyző lett. 1982-ben a magyar bajnokságon harmadik volt. Első nagy 
sikerét az 1983-as junior Európa-bajnokság hozta, amelyet megnyert és elért 
eredménye alapján a felnőttek között is második lett volna. 1983-ban és 1984-ben 
magyar bajnok volt. Az 1984-es junior Eb-n második helyezett volt. 1986 és 1988 
között ismét magyar bajnok lett. 

AZ 1989-es vb-n csapatban harmadik, egyéniben 12. lett. Egy évvel később 
világbajnokságot nyert csapatban. Egyéniben tizedik helyen zárt. Ugyanebben az 
évben az Európa-bajnokságon csapatban második, egyéniben harmadik volt. 1991-
ben az ob-n 3. volt. A világbajnokságon csapatban harmadik, egyéniben 8. lett. Az 
Európa-bajnokságon mindkét versenyszámban aranyérmet szerzett. Az 1992. 
évi magyar bajnokságon második helyezést ért el. Az Európa-bajnokságon csapatban 
második, egyéniben kilencedik volt. Az 1992-es olimpián az előkelő 42. helyezést ért 
el férfiak között, meghívott női versenyzőként. 

Az 1993-as Eb-n skeet csapatban első, egyéniben ötödik volt. Az ob-n skeet-ben első, 
dupla trap-ban harmadik lett. A vb-n dupla trap-ban 31., csapatban 9. volt. A következő 
évben Európa-bajnok lett csapatban, harmadik egyéniben. A vb-n dupla trap-ban 13., 
csapatban 10. volt. Skeet csapatban világbajnok, egyéniben második volt. 1995-ben 
az Eb-n negyedik volt skeet egyéniben, csapatban aranyérmet szerzett. Dupla trap-
ban huszonegyedikként zárt. A világbajnokságon skeet csapatban második, 
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egyéniben harmadik, dupla trap-ban 29. volt. Az ob-n skeet-ben és dupla trap-ban is 
első lett. 

1997-ben az Eb-n negyedik volt csapatban, 10. egyéniben skeet-ben. Az ob-n skeet-
ben lett első. A következő évben az Eb-n skeet csapatban negyedik, egyéniben 
tizenharmadik volt. A barcelonai vb-n egyéiben első, csapatban negyedik volt. Az ob-
n megvédte előző évi elsőségét. Az év magyar sportolónője szavazáson második volt. 
1999-ben skeet-ben negyedik, dupla trap-ban 23. lett a vb-n. Az Európa-bajnokságon 
skeet egyéniben negyedik, csapatban 5., dupla trapban 16. helyezett lett. Az ob-n 
skeet-ben és dupla trapban szerzett aranyérmet. 2000-ben 7. volt az előolimpián. Az 
Európa-bajnokságon egyéniben és csapatban is második volt. A sydneyi olimpián a 
selejtezőben második volt. A döntőben szétlövés után szerezte meg a bronzérmet. Az 
év magyar női sportolója szavazáson negyedik volt. 

2001-ben a kairói vb-n skeet egyéniben hetedik, csapatban hatodik volt. Az Európa-
bajnokságon egyéniben 12., csapatban 6. lett. Az OB-n skeet és dupla trap bajnok lett. 
Egy év múlva Eb ezüstérmes lett skeet csapatban, nyolcadik egyéniben. A 
világbajnokságon egyéniben első, csapatban harmadik volt. A magyar 
bajnokságon skeet-ben szerzett elsőséget. Októberben második volt a vk döntőjében. 
Az év magyar sportolónője szavazáson negyedik volt. 2003-ban 14. volt skeet 
egyéniben, harmadik csapatban. A vb-n egyéniben bronzérmes, csapatban nyolcadik 
volt. A következő évben csapatban negyedik, egyéniben 16. volt a vb-n. Az olimpián 
megnyerte a skeet alapversenyét, majd a döntőben hibátlanul teljesítve szerezte meg 
az aranyérmet, a magyar sportlövészek közül 24 év után első nőként. Az év magyar 
sportolónője szavazáson harmadik volt. 

2005-ben 12. volt az Eb-n. 2006-ban gondjai voltak az edzéslehetőségekkel és sérülés 
is hátráltatta a felkészülését. A zágrábi vb-n 23. volt. Az Európa-bajnokságon 12., 
csapatban hatodik volt. A következő évben a lonatói vk versenyen megszerezte az 
olimpiai induláshoz szükséges kvótát. A granadai Eb-n 14. volt, csapatban hatodik. A 
vb-n egyéniben 19. helyen zárt. 2008-ban az olimpiára készülő magyar sportolók 
nevében Igaly tett olimpiai fogadalmat. Az Európa-bajnokságon ötödik volt. A pekingi 
olimpián nem jutott a döntőbe és 13. helyezést ért el. 

A 2009-es és a 2010-es évet kihagyta, nem indult el világversenyen és az ob-n sem. 
2011 februárjában jelentette be visszatérését. Áprilisban 26. volt a pekingi kvótaszerző 
versenyen. Az ob-n nem indult, mivel azzal egy időben világkupa versenyen szerepelt. 
Utolsó lehetősége az olimpiai indulás kivívására a belgrádi koronglövő-világbajnokság 
volt, de 24. helye nem volt elegendő ehhez. 

ISSF világranglista 1. hely: 3 alkalommal 

2012 áprilisában a MOB sportolói bizottságának tagja lett. 2013 novemberétől a 
magyar koronglövők szakágvezetője volt. Az MSSZ alelnöke 2012-től. 

Kitüntetései: Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikereszt és Magyar Köztársasági 
Arany Érdemkereszt. 

Athén város és Törökbálint díszpolgára  
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Törökbálinton él. 2007-ben édesapja emlékére megalakult Budaörsön az Igaly József 
Lövészklub, ahol a SKEET lövészet utánpótlás nevelése folyik. 

 

 

3. sz. melléklet: A METEOR Lövészklubban használt légfegyverek 

 

A klubban használt fegyverek jelentős részben a versenyzők tulajdonában 

vannak, néhány van a klub tulajdonában. 

 

 
Diana Mod 60 légpuska 

 

 

 
LG 14 légpuska 
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FÉG CLG-62 légpuska 

 

 

 
CZ 200 T légpuska 

 

 

 

 
AR 20 Hammerli légpuska 
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PARDINI légpisztoly (sűrített levegős) 

 

 

 
Feinwerkbau légpisztoly (CO2-ős) 


