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FELHÍVÁS 
IDPA HAZAI BÍRÓ KÉPZÉS 

 
 

Tisztelt Sporttársak, 

Az MDLSZ IDPA Szakág szervezésében az alábbi helyen és időben MDLSZ IDPA hazai bírói (uSO) 
tanfolyam és vizsga kerül megrendezésre. 

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

- Tanfolyam és vizsga időpontja: 2022. május 21. 9:00-16:00 
- Tanfolyam és a vizsga helyszíne: Globus Lőtér, 1106 Budapest, Maglódi út 47. 
- A tanfolyam szervezésének és a vizsgának a díja: 
- Szövetségi díj: 5.000.- Ft/fő – szervező szedi be 

A tanfolyam részvételi díját a helyszínen kell befizetni.  

A képzésre jelentkezni a mellékelt jelentkezési lapon beküldésével lehet. 
 
Jelentkezés feltételei: 
 

• A jelentkező legalább hat hónapja rendelkezik érvényes MDLSZ versenyengedéllyel. 

• A jelentkező a képzést megelőzően igazoltan részt vett minimum 6 IDPA versenyen, amit kizárás 
(DQ) nélkül teljesített 

 
A jelentkezés menete:  

• A jelentkező a szervező részére – elektronikus úton – megküldi a 1. számú mellékletben 
található jelentkezési lapot.  

• A szervező ezt követően megküldi a szakágvezetés részére a jelentkezési lapokat.  

• A Szakági Vezetőbíró ezt követően megküldi a jelentkezők részére az on-line teszt elérés helyét 
és belépési jelszavát, valamint tájékoztatja a jelentkezőket a teszt kitöltési határidejéről 

 
A jelentkezéseket az idpa@mdlsz.com e-mail címre kell megküldeni. 
 
Jelentkezési határidő: 2022.04.20. 

A tanfolyam tartalma és folyamata 

- Online vizsga (tesztkitöltés) 
- Elméleti felkészítés 
- Gyakorlati vizsga 
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Jelentkezéssel kapcsolatos információk 

Az MDLSZ elnökségének 2019.07.01/01 számú határozata alapján 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. 

A képzésre a jelentkezés alapfeltétele a komplex hatósági fegyverismereti vizsga megléte, az irat 
bemutatása.   

MDLSZ ELNÖKSÉG 2019.07.25./01. számú határozata. 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 határozat bemutatása után adja ki a szövetség a bírói igazolványokat. 

A tanfolyamra mindenki hozza magával alapvető személyi okmányait,  

 
Budapest, 2022. április 5. 
 
 
 Antali Barnabás 
 szakágvezető 
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1. számú melléklet 

 
JELENTKEZÉSI LAP 

IDPA Hazai bírói képzésre és vizsgára 
 

Név  
MDLSZ versenyengedély szám  
Születési hely, idő  
Anyja neve  
Személyi igazolvány szám  
Lakhely  
Postázási cím  
Telefonszám  
E-mail cím  

 
Miért szeretnék IDPA bíró lenni: 

 
 
 
 

 
Versenyrészvételek: 

 verseny szervezője verseny neve időpontja eredmény 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 
Alulírott tudomásul veszem, hogy az IDPA bírói képzésre és vizsgára történő jelentkezés nem jogosít 
automatikusan a részvételre. Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
…………………………., ……………. év ………… hó ………. nap 
 
 
 jelentkező aláírása 
 


