
A korongvadász-sport jelene és jövője 
 
 
Az Élményvadász Magazin honlapján már számos alkalommal volt arra lehetőségem, hogy 
pár szóval bemutassam és népszerűsítsem ezt a nagyszerű sportágat, amely a 2010 év során 
ismét számos újat hozott a sportágban a sportágnak.  
A korongvadász sport napjainkra sem veszített a népszerűségéből, hiszen miközben számos 
hazai sportág küzd nehézségekkel a versenyek szervezése, a versenyzők és csapatok 
finanszírozása okán, és egyre több alkalommal szembesülnek a szervezők a látszólagos 
érdektelenséggel, addig a korongvadász-sportban szinte semmit sem csökkent a verseny-
szervezési kedv, és a versenyzők száma is azt mondhatjuk alig változott….sőt ha a legutóbbi 
sporting világbajnokságot tekintjük mérvadónak, akkor azt kell megállapítanunk, hogy soha 
ennyi versenyző nem indult még világversenyen, és talán a 30 fős magyar versenyzői kör sem 
tekinthető kisszámúnak…. de persze, mint minden más esetben, itt is árnyaltabb a kép az 
egyszerű számok vizsgálatánál! 
A hazai versenyélet, melyről fentebb azt állítottam alig érezte meg az évek óta tartó 
recessziót, azért mégis részben átalakult. A „kilencvenes”  évek gyakorlata az volt, hogy 10-
15 országos verseny volt egy évadban, és számos kisebb „helyi jelentőségű” verseny, ahol 
elsősorban a vadászok „kipróbálhatták magukat”, ahol szembesülhettek a komolyabb 
versenypályákon szokásos korongokkal és versenyzési taktikákkal, és ahol kedvet kaphattak a 
jobbak – és elsősorban a junior korúak és a gyerekek – ahhoz, hogy ezt a sportot esetleg 
versenyszerűen, ha úgy tetszik „sport szerűen” űzzék. Ez az időszak egybe esett a magyar 
koronglövők polarizálódásával  - olimpiai és nem olimpiai számok között - , illetve a külföldi 
lehetőségek – fegyver,lőszer,versenyeken való részvétel… - bővülésével.  
Azt gondolom, jót tett a korongvadász sportnak egyrészről a hazai „versenyszellem 
palackjából való kiengedése” , az új szövetségi vezetés aktív színre lépése, néhány olyan 
ember megjelenése a sportág versenyein, akik meghatározó szereplői a mai napig is a Magyar 
Korongvadász Sportnak… másrészről ezeknek az embereknek a nemzetközi korongvadász-
sportban kifejtett tevékenysége is jelentősen befolyásolta – egyértelműen kedvező irányba – a 
nemzetközi szövetség sportpolitikáját, tevékenységét és személyi összetételét is .  Hogy 
érthetők is legyenek a gondolatok, azt hiszem feltétlenül nevesíteni is érdemes ezt az 
időszakot, hiszen minden sportnak és az abban tevékenykedőknek a saját működésükről 
időnként kell hogy visszaigazolást kapjanak. A 2000. évtől a magyar korongvadász-sport – és 
talán a hazai koronglövő sport - egyik legmeghatározóbb alakja Szollár András is tudott rövid 
ideig feladatot vállalni a szövetség és a FITASC ( a világszövetség!) stratégiai döntéseiben, és 
ebben az évben került a sportág irányító testületébe a koronglövés egyik hazai doyenje 
Szebényi László. Az előbbi sportember munkásságáról nem csak a szövetség újszerűbb 
működését eredeztethetjük, hanem úgy a saját maga képzése mint a hazai és külföldi lövők 
instruálása terén is nagyot alkotott. András a mai napig is talán a legfelkészültebb és 
technikailag is a legnagyobb elméleti és gyakorlati ismerettel bíró lövőnk, akinek ezen 
ténykedését illetően a legnagyobb értékmérő ifjabb Szollár András óriási fejlődése és remek 
szereplése a hazai és nemzetközi koronglövő versenyeken.  Szebényi „Laci” is megérdemli a 
pár szavas méltatást, hiszen a néhány napja 70. életévét is betöltött mester nem csak a 
koronglövészetben jeleskedett korábban – aki esetleg nem is tudja : azon kevés versenyző 
közé tartozik a világon, aki (sajnos) nem hitelesítetten de 200/200 korongot lőtt pár évtizede 
skeet lövészetben - , hanem a magyar korongvadász sport vezetésébe való bekerülésével 
részint lendületet vett a sportág, részint rajta keresztül lassan beintegrálódott a nemzetközi 
korongvadász szervezetbe is. László a minap érdemelte ki igen nagy többséggel a 
világszövetség 8 fős elnökségében a tagságának megerősítését, mellyel újabb 4 évre 
képviselheti hazánkat ebben a szervezetben.  



A fegyverek és lőszerek tekintetében, valamint a nemzetközi versenyek szervezésében 
megszerzett tapasztalatát, és a kiváló kapcsolatait kihasználva nagy lendületet vett általa ez a 
sportág, és hamarosan ki is „termelte” az első és eddigi legnagyobb sikereket elért versenyzőt 
: Szerdahelyi Andrást, aki a juniorok között szinte minden megnyert, ami csak megnyerhető 
volt. A sportág eddigi egyetlen Világ és Európa Bajnoka korongvadászat és compak sporting 
versenyszámokban junior kategóriában, és számos további hazai és nemzetközi helyezése is 
bizonyíték kiváló adottságaira, és versenyzői képességére.  
Sajnos az elmúlt egy évtized alatt a számos sporttörvényt végrehajtani hívatott sportvezetés 
egyike sem volt képes elfogadni és támogatni a korongvadász sportszövetség  jelentkezését az 
egyre csökkenő állami támogatásra és a társadalmi elismertségre, melynek egyenes 
következményeként – a szinte ugyanerre az időszakra tehető tartós recesszió – a versenysport 
részében a versenyzői lehetőségek beszűkülése egyértelműen a nemzetközi eredmények 
rovására hatottak. Azok a versenyzők, akiknek a tehetsége és egyéb kvalitása rendszeres 
edzésmunkával és versenyeztetéssel tovább éltette volna a 2000-2005 közötti „sikerszériát”, 
azok közül számosan a lényegesen kevesebb gyakorlás miatt nem tudták azokat az 
eredményeket hozni, melyek miatt nem is indultak a költséges nemzetközi versenyeken. Így 
aztán talán megfogalmazható az a tendencia, mely a magyar korongvadász-sport bizonyos 
erózióját eredményezte. 
Ennek a – tehát elsősorban gazdasági hanyatlásnak és a legminimálisabb állami szerepvállalás 
hiánya miatt – tendenciának tehát az lett a következménye, hogy a versenyzők és a 
versenyeket rendezők manapság elsősorban „szórakoztató lövészet” jelleggel rendeznek 
versenyeket, melyek adott esetben a szabályok maradéktalan betartásának hiánya 
következtében néha nem is annyira „szórakoztatóak”….  
A nemzetközi korongvadász világban egyértelmű a fejlődés, amelyet elsősorban az generál, 
hogy a tagországok kivétel nélkül mindegyikében erős országos szövetség irányítja a szakmai 
munkát igen jelentősnek mondható állami szerepvállalással. Sajnos jelenleg Magyarország és 
Románia az a két ország, ahol a nemzeti szövetség nem tud elég „erős lenni”, ahol a 
sporttörvény nem feltétlenül a sportolókért hanem sokkal inkább a sportban más formában 
részvevőkért született és módosult háromszor, és ahol emiatt nem is érvényesülhetnek azok az 
elképzelések, melyek mentén újra lendületet vehetne ez a sportág.  
A nemzetközi korongvadász sport 2 fő versenyszáma a sporting és a compak sporting 
(korongvadászat és a gyorsított korongvadászat), amely versenyszámok világ és Európa 
bajnoki versenyein több százan indulnak, az idei sporting VB-n a versenyzők közel 1200 
fővel indultak, vagyis a sportág és a versenyszám rendkívül népszerű. A hazai versenyek 
egyik legnagyobb hiányossága, hogy nincsenek megfelelő pályák ahhoz, hogy olyan 
versenyeket lehessen rendezni, melyek garantáltan „odacsalják” nem csak a magyar 
„korongvadász-ínyenceket” , hanem a sport külföldi képviselőit is. Az elsősorban sík 
területeken kialakított pályák miatt ennek a sportnak kissé „behatároltak” a hazai lehetőségei, 
egy igazi ausztriai vagy csehországi hegyes-dombos vidék adottságaihoz képest. A hazai 
korlátozott hitellehetőségek, és a lőterek kihasználatlansága nem teszi lehetővé a korszerű és a 
versenyzők vagy csak sörétes fegyverrel esetenként lőni szándékozók magas színvonalú 
kiszolgálását, és sajnos ennek a sportágnak a „versenysporttá válása” is még nagyon sok 
elméleti és gyakorlati képzést tenne szükségessé.  
A 2006 óta egyre népszerűbb „vadászlövészet” lehet még az a tényező, amely újra 
megmozdíthatja ezt a sportágat, mert a vegyes (sörétes és golyós számok) lövészet a vadászok 
között látszik egyre népszerűbbnek. Minden bizonnyal segíthet ebben a törekvésben az a tény, 
hogy a magyar szövetség kandidálását a világszervezet elfogadta, és a helyszíni szemlék 
valamint korábbi versenyszervezési tapasztalatok és referenciák alapján nekünk adta a 2011 
évi Combined Game Shooting ( Kombinált Vadászlövészet) Európa Bajnokságának 
megrendezési jogát. 



 
Természetesen, nem ellentmondva a korábbiaknak a vadászok egyre nagyobb mértékű 
bevonása ebbe a sportba kínál egyfajta lehetőséget az utánpótlásra, a tehetséges és a 
lehetőségeket megragadni képes versenyzésre. Azt gondolom nem kis eredmény, hogy 2010 
év során végre megalakult az Országos Magyar Vadászkamara kezdeményezésére a Vadász 
és Sportlövő Szakbizottság, mely talán lehetőséget kap vélemény nyilvánítására a 
vadászképzés, a lövészet gyakorlati oktatása és ellenőrzése, valamint a koronglövő sportot 
érintő törvények kidolgozása során is. Az OMVK Vadász és Sportlövő Bizottságának 
valamint a Magyar Korongvadász Szövetségének  szakmai együttműködése – mely a 
személyi azonosság alapján könnyen előállhat … - lehetne egyfajta újabb mozgató ereje 
ennek a versenysportnak és vadászsportnak a továbbélése és fejlődése szempontjából 
egyaránt.  
 
A 2009 - 2010 év során számos pozitívumról is be lehet számolni, hiszen egy sportban mégis 
csak az eredmények azok, amelyek „önmagukért beszélnek”. 
A 2009 novemberében Ausztráliában megrendezett sporting VB-n  H e g y e s  Zoltán a 24. 
helyezést érte el, ezzel a legrangosabb táborban, a felnőtt versenyzők között „minden idők 
legjobb magyar ” helyezését mondhatja magáénak. 
A 2010 év rangosabb nemzetközi  versenyein elért eredmények közül meg kell említeni B u c 
s k ó  Mihály veterán korú versenyzőnk nem először elért kiváló eredményét, a ciprusi CPS-
EB 5. helyezését.  
A kombinált lövészet szlovéniai Európa Bajnokságán a koronglövő számokban remekeltek a 
magyarok, hiszen a 100 korongos koronglövészetet K ő f a l v i  László 99 korongos 
nagyszerű eredménnyel nyerte, míg ugyanezt az előkelő helyezést érte el a Domján Gábor, 
Endrődi Roland, Kőfalvi László, Palkovics András, Rózsás György és Varga András alkotta 
csapat.  
A sporting VB olaszországi versenyén Beslity Ákos, Szabó Zoltán Dr, és Szollár András 
egyaránt 171 koronggal a 109 helyen osztoztak „legjobb magyarokként” az igen népes – 
közel 800 fős - mezőnyben, mely világversenyen figyelemre méltó eredménynek számít és a 
magyar korongvadász-sport sikere is egyben. 
Mint ahogyan azt már korábban is említettem, azt gondolom nagyon komoly sportdiplomáciai 
sikernek tekinthető   a magyar szövetség alelnökének -  S z e b é n y i  Lászlónak - a  FITASC 
elnökségbe történő újabb négyéves megbízatása, mely mellett a világszervezet közgyűlése a 
„kombinált lövészet” szakág szakmai irányítói bizottságába beválasztotta a magyar szövetség 
másik vezetőjét   R ó z s á s  Györgyöt, a versenyszám egyik jeles és aktív versenyzőjét, a 
magyar szövetség főtitkárát. 
 
Folyik kisebb-nagyobb nehézségekkel a Magyar Kupa fordulóinak lebonyolítása, melyet az 
esetenkénti  technikai gondok mellett a rendkívüli időjárás is befolyásol, és amely talán a 
legrangosabb hazai verseny ebben a sportágban és versenyszámban. Az év hátralévő 
versenyein fog eldőlni a Magyar Kupa sorozatban az összesítésben legjobb magyar 
korongvadász versenyző kiléte minden egyes kategóriában, valamint a versenyévad  
befejezéseképp kerül sor szeptember 11-12.-én Csongrádon a Korongvadászat Országos 
Bajnoksága nagyszabású nyílt nemzetközi versenyére, majd október 9-10.-én Hatvanban a 
Compak Sporting OB megrendezésére, melyre minden korongvadászatot kedvelő vagy az 
iránt érdeklődő akár versenyzőt, akár látogatót várnak a szervezők . 


