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Biztonság Technikai Ellenőr (BTE) képzés a Magyar Íjász Szövetség szervezésében 

Időpont: 2022.február 5. (szombat)  

ONLINE OKTATÁS 

Előadó: Windischmann Mercédesz 

Biztonság Technikai Ellenőr (továbbiakban BTE) fogalma:  

az a személy, aki a MÍSZ által indított szakirányú képzésen részt vett, sikeresen vizsgázott, 

számára a Magyar Íjász Szövetség sorszámmal ellátott, határozatlan időre -visszavonásig- 

érvényes igazolványt állít ki. 

Program:  

9-13h között előadás és záróvizsga. 

Kezdés: 9 órakor 

A tanfolyam menete: 

1, emailben jelentkezés: https://misz.hu/kepzesek link alatt. 

2, a jelentkezés visszaigazolása után a vizsgadíj befizetése a megadott módon 

3, A vizsgadíj beérkezése után, a tanfolyam előtt, linket küldünk ki a csatlakozáshoz, amit a 

böngészőbe másolással lehet érvényesíteni. ( A jogosulatlan használókat töröljük illetve nem 

vizsgázhatnak.) 

5, az előadást pontban 9h-kor kezdjük. 

6, a vizsga megkezdése előtt szünetet tartunk. A regisztrációs email címre elküldjük a vizsga 

anyagot. 

7, a vizsga megkezdése után legkésőbb 1órával be kell érkeznie a kitöltött vizsga anyagnak a 

rajzzal együtt: magyarijaszszövetseg@gmail.com email címre. Késedelmesen beküldött 

vizsga anyagokat nem áll módunkban elfogadni. 

Részvételi és vizsgadíj: 

Új jelentkezőknek tagegyesületi tagoknak: 10.000 Ft – az egyesület aláírásra jogosultjától 

igazolást kérünk a tagságról emailben: iroda@misz.hu 

Új jelentkezőknek - NEM tagegyesületi tagoknak: 20.000 Ft 

Már vizsgázott aktív ellenőröknek tudás frissítés céljából: 3.000 Ft 

A résztvevők a képzés befejeztével utólagosan, a kiértékelés után sikeres vizsga esetén kapják 

meg a műanyag kártyájukat amely visszavonásig érvényes.  

Jelentkezés és tájékoztatás:  

2022. január 20 -ig 12h-ig.  

A jelentkezési határidő után jelentkezőket csak 5.000,-Ft felárral tudjuk fogadni.  

A jelentkezés akkor érvényes amennyiben a képzés teljes összege megfizetésre kerül 2022. 

január 27 -ig a MÍSZ részére.  

Átutalással - a Magyar Íjász Szövetség számlaszámára: OTP 11716008-20205953, 

Az egyesület nevére számlát csak abban az esetben tudunk kiállítani, ha az utalás az egyesület 

bankszámlaszámáról érkezik. Ellenkező esetben a magánszemély nevére állítjuk ki a számlát, 

amit később módosítani már nem tudunk. 

Készpénzben - ügyfélfogadási időben (09.00-15.00 óráig) a Magyar Íjász Szövetség 

irodájában (1163 Bp. Margit u.28).  

Részvétel feltétele: betöltött 18 éves kor. 

 

Várjuk a jelentkezéseket! 
 
MÍSZ iroda Munkatársai 
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