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Tisztelt Sporttársak, 

A   Göcsej Sportlövész Egyesület szervezésében az alábbi helyen és időben MDLSZ 

Gyorspont szakági bíróképzési tanfolyam és vizsga kerül megrendezésre. 

A képzésen más MDLSZ szakág bírói vagy lövészetvezetői képzés nem lesz tartva. 

- Tanfolyam és vizsga időpontja: 2022. március 05. 09.   óra 

- Tanfolyam és a vizsga helyszíne: 8900 Zalaegerszeg Ebergényi út 45. 

- A tanfolyam szervezésének és a vizsgának a díja: 5.000.- Ft/fő 

A tanfolyam részvételi díját a jelentkezés beadása és a szervező írásbeli visszaigazolása 

után a szervező bankszámlájára kell teljesíteni. A jelentkezés a pénzügyi teljesítéssel válik 

befejezetté, számlát a szervező állítja ki a tanfolyamon résztvevők részére az általuk 

megküldött jelentkezésben rögzített adatok alapján. 

Banki utaláskor a megjegyzés rovatba írja be a nevét és Gyorspont bírói képzés 2022 Zeg. 

- Szervező: Göcsej Sportlövész Egyesület 

- Szervező bankszámlaszáma: 11749008-20163271 

- Szervező kontakt személy: Gerencsér Miklós 

- Szervező telefonos elérhetősége: +36309572287 

- Szervező e-mail címe: mikipro@t-online.hu 

- A képzésben részvevő maximális létszám: 35-40 fő 

A tanfolyam tartalma és folyamata 

- Felkészítés, illetve a vizsga anyaga a szövetségi weboldal Dokumentumtár oldalán 

megtalálható, Gyorspont szakág szabályzataiból épül fel. 

- A tantermi képzés (szünetekkel) 3 órát fog igénybe venni, majd  

- kb. egy órányi szünet után 60 perc időtartamban egy 50 kérdésből álló, teszt jellegű – 

egy kérdés és 3-4 lehetséges válaszból a jó kiválasztása – írásbeli vizsga kerül 

lebonyolításra,  

- a tesztek javítását követően akik az írásbeli teszten elérték a 80% helyes eredményt 

azok részére a lőtéren gyakorlati vizsgával zárjuk a képzést. 

A vizsgázni szándékozók otthoni felkészülése elengedhetetlen, az egynapos képzéssel 

egybekötött írásbeli és gyakorlati vizsga nem elegendő ahhoz, hogy előzetes, egyéni felkészülés 

nélkül sikeres vizsga teljesíthető legyen. 

Jelentkezéssel kapcsolatos információk 

   Az MDLSZ elnökségének 2019.07.01/01 számú határozata alapján a jelentkezés 

alapfeltétele a komplex hatósági fegyverismereti vizsga megléte, az irat bemutatása.    
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A tanfolyamra mindenki hozza magával alapvető személyi okmányait. 

A jelentkezésben a következő adatokat adja meg: 

- Születési név 

- anyja neve 

- születési helye, ideje,  

- MDLSZ azonosítója: 

- e-mail cím: 

- telefonos elérhetőség: 

Komplex fegyverismereti vizsgabizonyítvány száma: 

- Bejelentett állandó lakcím: 

- Postázási címe: sikeres vizsga esetén erre a címre fogja megkapni az oklevelet. 

A létszámot a megfelelő tartalmú jelentkezések beérkezési sorrendjében töltjük fel. 

A képzésen maximum 30-35 fő vehet részt alkalmanként, de a végső szabályokat a képzések 

időpontjában érvényben lévő, központi, kormányzati szabályzók határozzák majd meg. 

Budapest 2022.01.26. 

 

Haiszky Ernő Zoltán 

MDLSZ főtitkár 

 

 
 

 


