Bírói oktatás - képzés szabályai, továbbképzés bejelentése
Bírói képzés bejelentése: A rendező klub - szervező vagy megbízottja a hegyi.gyula@mdlsz.com

címre megküldi a tervezett program részletes leírását.
A bírói bizottság elnöke jóvágyását követően a főtitkár a honlapon az eseménynaptárban
közzéteszi a programot.
A bírói kártya kiadásának követelményei:
MDLSZ ELNÖKSÉG 2019.07.01. / 1. SZÁMÚ HATÁROZAT
Az Elnökség 5 tagja egyhangúan a következő határozatot hozza.:
2019.07.01-től a szövetség bírói tanfolyamain csak olyan résztvevő tehet bírói alapvizsgát, aki
a 49/2004 (VIII.31.) BM rendeletben előírt követelmények szerinti kombinált, vagyis minden
lőfegyver kategóriára vonatkozó hatósági fegyverismereti vizsgával rendelkezik.
Indoklás: a szövetség versenyeinek biztonsága érdekében alapvető fontosságú, hogy bíróként
csak olyan sporttársak vezethessenek versenyeket, lövészeteket, akik legalább a rendeletben
előírt elméleti és gyakorlati jártassági feltételeknek előzetesen megfeleltek.
MDLSZ ELNÖKSÉG 2019.07.25. /1. SZÁMÚ HATÁROZAT
A szövetség elnöksége digitális szavazás útján 5 igen szavazattal a következő egyhangú
határozatot hozta:
A bírói és lövészetvezetői képzések pontosabb jogharmonizációjának biztosítása érdekében, a
2019.07.01./01. számú határozat kiegészítéseképpen az elnökség úgy döntött, hogy a
bírói/lövészetvezetői tanfolyamok végén tett sikeres vizsga után csak a
vizsgabizonyítványt/oklevelet adja ki a jelölteknek, de a bírói kártyát nem.
A sikeres vizsgát tett jelöltek ezzel az okmánnyal az állandó lakóhelyük szerint illetékes
rendőrhatóságnál kérelmezhetik a 2004. évi XXIV. tv. 3.§ (f) bekezdés szerinti hatósági
lövészetvezetői engedély kiadását. A jogszabály által előírt hatósági lövészetvezetői engedély
bemutatása után adja ki a szövetség a bírói igazolványokat.
Bírói vizsgák szervezése, lebonyolítása, vizsgáztatás
MDLSZ ELNÖKSÉGÉNEK 2019.08.15./02. SZÁMÚ HATÁROZATA
Az elnökség egyhangúan, 5 IGEN szavazattal a következő határozatot hozta.
A szövetség oktatási rendszerében zajló képzések, tanfolyamok, vizsgák csak az illetékes
szakág vezetőjének ÉS a bírói bizottság elnökének előzetes jóváhagyása után, a főtitkár előzetes
tájékoztatása mellett történhetnek.

A jóváhagyás nélkül történő képzések esetében a szövetség nem adhat ki bizonyítványt,
igazolást vagy oklevelet az adott képzés, tanfolyam elvégzéséről vagy vizsga letételéről.
A képzésekről minden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni, a vizsgalapokat eredetiben le
kell adni a főtitkári irodába megőrzésre. Az oktatásról készült vizsgalapok eredeti
példányának Szövetség részére történő átadása hiányában a Szövetség nem ad ki
oklevelet.

