
Tisztelt Sporttársaim! 

 

 

Engedjétek meg, hogy röviden bemutatkozzam, bár minderre sor fog kerülni a közelgő MDLSZ 

közgyűlésen is. 

 

Németh Zoltánnak hívnak, túlzások nélkül jelenthetem ki, hogy gyermekkorom óta érdekel a lövészet, 

ennek miértje, amely minden bizonnyal édesapámtól fakad hiszen hivatásos állományú katonatiszt 

volt. 

Bemutatkozásom elején szeretném jelezni, hogy 42 éves vagyok, kettő fiúgyermek édesapja, a 

lövészettel anno az MHSZ kötelékein belül, majd később (1999-ben) az MSSZ kötelékein belül kezdtem 

el mélyebben foglalkozni. Mindezt Békéscsabán, mivel ott születtem és bár későbbi tanulmányaim 

miatt előbb Szegeden majd később Budapesten folytattam a lövészettel kapcsolatos teendőimet. 

Tanulmányaim során a Szegedi Rendőr Szakközépiskolában mélyebben meg tudtam ismerkedni a 

fegyverekkel, illetve oktatóimtól nagyon sok segítséget kapva, a tanintézetek közötti bajnokságok 

rendszeres résztvevője is voltam. Nem szégyen kijelenteni, hogy a lövészet egy igen fontos részét itt 

sajátítottam el. 

Ezt követően hivatásos rendőrként teljesítettem szolgálatot, majd a Rendőrtiszti Főiskola (jelenleg 

NKE) nappali tagozatos hallgatójaként, a sportért felelős önkormányzati tagja voltam, ahol egyrészről 

folytattam a tanintézetek közötti bajnokságokon történő részvételt, valamint tovább is tudtam képezni 

magamat. 

A tanulmányaim végeztével a BRFK állományában teljesítettem szolgálatot, ahol legnagyobb 

eredményemet 2005-ben (BRFK III. helyezett) majd pedig az Országos Bajnokságon megelőzve 

oktatóimat összetett VIII. helyezést értem el az egységből kézhez kapott PA-63 típusú 

maroklőfegyverrel.       

Ezt követően, saját döntés után a vagyonvédelmi ágazatban helyezkedtem el, ahol annak „ranglétráját” 

megismerve és bejárva-, előbb területi igazgatóként, majd ezt követően (2011-től) szakmai 

igazgatóként „teljesítek szolgálatot”.  

Munkahelyem egy országos lefedettségű, de alapvetően budapesti székhelyű cég, amelynek 

résztulajdonosa is vagyok, ahol feladataim közé tartozik többek között a fegyveres feljogosítással 

rendelkező vagyonőrök időszakos lőkiképzésének megtartása, kereskedelmi feljogosítottként az ezzel 

járó teendők, kapcsolattartás a megbízókkal. 

Az MDLSZ-hez végső soron 2014-ben csatlakoztam, az Alpokalja Sportegyesülethez, akinek nagyon 

sokat köszönhetek, majd az idén átigazolással a PASC szegedi csapatához igazoltam át, ami a fentiek 

után minden bizonnyal mindenki számára világos és érthető is lesz. 

Az MDLSZ keretein belül előbb 2016-ban sikeres lövészetvezetői vizsgát tettem, majd ezt követően a 

lakóhelyem illetékes Rendőrhatósága Határozatával feljogosított a lövészetvezetői tevékenység 

végzésére, majd 2017-ben a hazai szakágban újabb vizsgát tettem versenybírói feladatokból. 

E vizsgákon felül, önköltségen és önképzés keretein belül lövészetvezetői továbbképzésen is részt 

vettem Esztergomban, továbbá ennek a kurzusnak a következő tanfolyamain is részt kívánok venni. 



A fentiekből fakad, hogy rendszeresen jelenlek meg versenybíróként (Békéscsabán, Budapesten, 

Szegeden, Nagyszénáson, Pátyon) továbbá több esetben voltam már versenyellenőr is. 

Az MDLSZ vonatkozásában szeretném megemlíteni a 2018-as évben a gyorspont szakág keretein belül 

végzett tevékenységemet, amely során bírói bizottsági delegáltként aktívan folytam bele a 

lövészetvezetői tevékenység folyamatába, az ezzel kapcsolatos teendők végrehajtásába-, melynek 

hatására született meg az elnökségi döntés a tevékenység végzéséhez nélkülözhetetlen 

Rendőrhatósági Határozatok birtoklását illetően.  

 

Munkám során együttműködve a többi szakággal, elkezdtünk elkészíteni egyfajta kódexet, amely 

alapjainak munkáját saját szellemi termékemnek tekintem, ahogyan kidolgoztuk a bírói és 

lövészetvezetői gyakorlati vizsgákhoz nélkülözhetetlen feladatokat, továbbá sikeresen folytattam lobbi 

tevékenységet konkrét helyszínekhez is Magyarország területén. 

E munkámat, a családi állapotomban történő változás, valamint másoddiplomai tanulmányaim miatt 

kényszerültem mellőzni-, melyet most folytatni szeretnék. 

Az ehhez szükséges tapasztalatok és szakmai anyagok, valamint irányelvek részemre rendelkezésre 

állnak, kérlek Benneteket támogatásaitokkal tegyétek lehetővé mindezt. 
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