
Bírói oktatás-vizsgáztatás szabályai 

 

A bírói képzések szervezése, jóváhagyása  

A rendező klub vagy gazdasági társaság vezetője, kapcsolattartója az adott szakág szakágvezetője e-

mail címére – szövetségi weboldal, Kapcsolatok menüben megtalálható - megküldi a tervezett bírói 

képzési program részletes leírását a képzés határnapja előtt legkésőbb 30 naptári nappal.  

Az adott szakág szakágvezetője a hozzá beérkező képzések engedélyezéséről köteles  

- írásban értesíteni a főtitkárt, majd  

- a főtitkár a szövetségi honlap, Hírek oldalon közzéteszi a képzési programot. 

Az előírások betartása nélkül kiírt bírói képzés nem tartható meg.  

Olyan bírói képzés nem engedélyezett, ahol a képzést szervező klub vagy gazdasági társaság 

versenyzőin kívül a szövetség más klubjainak versenyzői nem vehetnek részt. 

Az MDLSZ szakágainak bírói képzéseit kivétel nélkül a szövetségi weboldalon közzé kell tenni. 

A szabályos kiírás nélkül megtartott képzés után a szövetség nem ad ki oklevél. 

A szövetség szakágainak szakágvezetői határozzák meg, hogy az adott szakág az adott évben hol, 

mennyi és mekkora minimális létszám esetén szervez bírói képzéseket. 

A szakági bírói képzést szervezőnek le kell töltenie a szövetségi weboldal, Dokumentumok menüből a 

képzés weboldalon történő megjelenítéséhez szükséges, szerkeszthető Bírói képzés szövetségi 

weboldalon történő meghirdetéséhez – közzétételéhez szükséges alapirat – írható, World formátum 

iratot. Ezt kitöltve kell a szakágvezető, illetve a főtitkár részére megküldeni. 

A képzéseket lefolytató szervezőnek le kell töltenie a szövetségi weboldal, Dokumentumok menüből a 

képzés jegyzőkönyv alapiratát, majd a képzés után eredetiben kitöltve, eredetiben aláírva el kell juttatnia 

a főtitkár részére a képzésről szóló jegyzőkönyvet. Bírói képzésekhez jegyzőkönyv alap – írható, World 

formátum (ezt kell kitöltve leadni a képzés befejezése után) 

A jegyzőkönyv mellett az oklevelek legyártásához szükséges a képzésen részt vett személyek adatainak 

nyilvántartására szolgáló Excel tábla kitöltése, és főtitkár részére történő e-mail útján történő eljuttatása. 

A szervezőnek le kell töltenie a szövetségi weboldal, Dokumentumok menüből a jelzett táblázatot. 

Képzéseken részt vett és vizsgázott személyek adatainak táblázata – írható Excel formátum (szervező 

által kitöltendő táblázat, a főtitkári iroda ezt küldi a nyomdába az oklevelek elkészítéséhez).  

A képzéseken részt vettek adatait a főtitkári iroda addig nem küldi meg a nyomda részére az 

oklevelek elkészítése érdekében, amig az adott képzés eredeti jegyzőkönyve, az eredeti 

vizsgalapok, illetve a részt vett vizsgázók adatait tartalmazó táblázat nem érkezik a főtitkári 

irodába, ennek felelőssége a képzést szervezőt, illetve az adott szakág szakágvezetőjét terheli. 

 

A bírói képzésen történő részvétel, valamint a bírói kártya kiadásának feltételei: 

MDLSZ ELNÖKSÉG 2019.07.01. / 1. SZÁMÚ HATÁROZAT 

Az Elnökség 5 tagja egyhangúan a következő határozatot hozza.: 

https://mdlsz.com/wp-content/uploads/2022/04/Biroi-kepzes-jelentkezesi-feltetelek-stb..-alap-1.docx
https://mdlsz.com/wp-content/uploads/2022/04/Biroi-kepzes-jelentkezesi-feltetelek-stb..-alap-1.docx
https://mdlsz.com/wp-content/uploads/2022/04/Biroi-kepzes-JEGYZOKONYV-fejleces.docx
https://mdlsz.com/wp-content/uploads/2022/04/Biroi-kepzes-JEGYZOKONYV-fejleces.docx
https://mdlsz.com/wp-content/uploads/2022/04/Loveszetvezetoi-biroi-kepzesek-tanfolyamok-ALAP-TABLA.xlsx
https://mdlsz.com/wp-content/uploads/2022/04/Loveszetvezetoi-biroi-kepzesek-tanfolyamok-ALAP-TABLA.xlsx


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.  

 

 


