
 

Nem esett a 22-es csapdájába Komlósi Sándor. Interjú a nemrégiben magyar bajnoki címet szerzett Káli 
Lövész Sportklub elnökével. 

Mikor és hogyan váltott a játékról a sportfegyverre? 

Már gyerekkoromban is érdekelt a céllövészet, de akkoriban csak úgy lehetett ezt sportszerűen űzni, ha 
klubtagok lettünk. 1976-ban léptem be a Magyar Honvédelmi Szövetség Kál Nagyközségi lövészklubjába. Ez 
a szervezet az 1980-as években megszűnt, majd egy átalakítás után 1994-ben döntöttem úgy, hogy 
megpróbálom a régi tagtársakkal újjá szervezni a klubot. Az akkori cégbírósági bejegyzésnél 11 fő kellett a 
megalakításhoz, ez szerencsére az alapítás óta emelkedett, ma már 25 állandó tagunk van, de gyakran 30 fő 
is sportol nálunk. 

 

Milyen típusú fegyverrel kezdett, később mire váltott? 

Alapvetően puskás versenyzőként kezdtem a sportot. Később a fő vonulat a kispuska és standard puska 30 
fekvő, a sportpisztoly versenyszám csak másodlagos volt. Később váltottam, a sportpisztoly mostanság a fő 
szám és a puska “csak” másodlagos, de abban is általában az álló és térdelő testhelyzet, és főleg a gyors 
számok azok, melyekben indulok.  



Mi a jelenlegi feladata? 

Az elnöki poszton túl feladatom a versenyek szervezése, előkészítése, lebonyolítása és népszerűsítése. Ezen 
túlmenően próbálom egyengetni sportolóink szakmai fejlődését és edzéseket is tartok. Sajnos ez egy elég 
költséges technikai sport, így csak felnőttekkel foglalkoztam eddig, de pár hete, egy 14 éves fiatal ember is 
csatlakozott hozzánk. Szerveztünk már tehetségkutatót, ahol azt mértük fel, hogy egy adott fegyverrel – 
légfegyverrel és 22-es puskával – hogyan teljesítenek a leendő sportolók. A klubnak egyébként saját forrásból 
épített lőtere van. 

Kik vettek részt a legutóbbi országos bajnokságon? 

Háromfős csapattal neveztünk a versenyre, de mindenki indult egyéniben is. Én egy számot nyertem így meg, 
az 50 méteres, perem gyújtású puska gyorslövés Országos bajnoka lettem 2019-ben. A versenyszámhoz 
használt fegyver egy 22-es puska, amelynek jellemzője, hogy félautomata rendszerű. 10 lövést kell leadni 
állva egy perc alatt, majd ugyanennyit, szintén egy percben, térdelő testhelyzetben. A versenybírók 
ellenőrzik a lövéseket, és az elért találatok alapján értékelnek. 

Milyen további eredményei voltak már a sportágban? 

2018-ban a Nagyöbű és Gyorslövő Országos Bajnokságon két pisztolyos számban lettem országos bajnok, és 
itt is csapatban, több kategóriában sikerült ezt a címet megszerezni. Ezentúl többszörös Heves megyei 
bajnoki címmel rendelkezem sportpisztoly kategóriában, valamint a BV Szervezet Országos bajnoka voltam 
2001-ben, szintén puskás versenyszámban. A következő évben pedig a dobogó második fokára állhattam fel. 

A legutóbbi verseny, amelyen sikeresen szerepeltünk, az elmúlt hétvégén, Budapesten megrendezett 
Magyar Sportlövők Szövetsége Nemzeti Versenyszámok Országos Bajnoksága volt. Ha csak egy hasonlattal 
kellene mutatnom, hogy milyen jelentőségű ez a verseny a sportlövészetben, akkor a Forma 1-hez tudnám 
hasonlítani az autóversenyzők életében. Minden valamire való egyesület egész éves tevékenységét, 
sportolói versenyeztetését tulajdonképpen egy célnak rendeli alá, így a versenyszezonban legfőképp arra 
készülnek, hogy a Magyar Sportlövők Szövetsége Nemzeti Versenyszámok Országos Bajnokságán 
megmérettessék versenyzőiket és csapataikat, ugyanis itt a legnépesebb a nevezők tábora. 

A szombati sportpisztoly versenyszámra 133 felnőtt férfi nevezés érkezett, plusz a 60 és 70 évüket betöltők 
közük 35 fő, továbbá 38 női versenyző is részt vett a bajnokságon. Vasárnap 110 férfi sportlövő nevezett be 
a versenybe, illetve 17 női és 30 férfi 60-70 éves korosztályból. A hétvégi versenyen a központi gyújtású 
pisztoly versenyszámban sikerült ezüstérmet szereznem, ez azt jelenti, hogy 20 lövésből a maximálisan 
elérhető, 200 köregységből 191-et sikerült teljesíteni. Amire külön büszke vagyok, hogy a Káli Lövész 
Sportklub „A” csapata szintén ezüstérmet szerzett sportpisztoly kategóriában. A csapattagok Barczi Krisztián, 
Salga László és jómagam voltunk. 

 



 

Mekkora az érdeklődés mostanság a sportlövészet iránt? 

Azt mondhatom, hogy a felnőttek nagyobb érdeklődést mutatnak, a fiatalabb generáció sajnos csak a 
telefonját vagy a tabletjét nézegeti. Azt már említettem, hogy mint minden technikai sport, ez sem olcsó 
mulatság és nem mindegy, milyen eszközökkel rendelkezik egy versenyző. Azt is tudni kell, hogy a 
fegyvereken kívül egyéb felszerelésre is szüksége van egy sportlövőnek, ezek szintén nem filléres dolgok. 
Visszatérve egy mondat erejéig az érdeklődésre, az MHSZ megszűnésével az olyan kis vidéki klubok 
támogatottsága, mint a miénk is, teljes egészében megszűnt. Nincs segítség sem eszközökben, sem 
lőszerben, sem lövedékben, emiatt nem tudjuk felkarolni a fiatalokat, nem tudjuk biztosítani a folyamatos 
felkészülésüket és versenyeztetésüket, mert nincs rá keret. Felnőtt sportolóink mind önmagukat 
finanszírozzák. De szeretném hangsúlyozni, hogy a leglényegesebb dolog egy klub életében az összetartó, jó 
társaság, akik számíthatnak egymás támogatására. Ez előbb vagy utóbb az eredményekben is 
megmutatkozik. 

 

20 évig dolgozott hivatásos katonaként, a BV szervezetben volt fegyvermester. Jelenleg a Ruag Ammotec 
Magyarországi Kft munkatársa, ami szintén nem áll távol érdeklődésétől, lőszerek minőség ellenőrzésével 
foglalkozik. Ezek sorsszerű vagy szándékos munkahelyválasztások voltak? 

Természetesen a munkahelyválasztásnál is szerepet játszott a fegyverek szeretete, és így sikerült összekötni 
a kellemeset a hasznossal. 
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