Aktuális információk a 2020. évre
Szokásunkhoz híven idén is megküldjük Számotokra a jövő évre vonatkozó aktuális
információkat.

Kérünk Benneteket, figyelmesen olvassátok el az alábbi tudnivalókat,
mert változások történtek!
HONLAP: www.karate.hu
❖ A Magyar Karate Szakszövetség hivatalos honlapján továbbra is megtaláljátok a
friss híreket, információkat, és az aktuális pályázatokat is.
❖ Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy a honlapról minden fontos nyomtatvány
letölthető a „Dokumentumok” címszó alatt.
BANKSZÁMLASZÁMOK:
Kérünk titeket, hogy kizárólag a megadott OTP Banknál vezetett számlákra
utaljatok!
❖
❖
❖
❖

Forint számla: 11784009-20603485
Euro számla: 11763842-00355881
IBAN: HU02 1176 3842 0035 5881
SWIFT: OTPVHUHB

2016. januárjától bevezettük a DÍJBEKÉRŐT. Ezen összesítjük az általatok kért
termékek díjait. A díjbekérő nem kötelező, aki tudja, hogy pontosan mennyi a fizetendő
végösszeg, az utalhat díjbekérő nélkül is. Ebben az esetben viszont kérjük, hogy írjatok
egy emailt arról mit utaltatok, és hogyan jut el hozzánk az ÚJ összesítő adatlap és az éves
aktuális kérőlapok (postai vagy személyes úton), mert e nélkül nem tudjuk a számlát
kiállítani.
Utaláskor minden esetben tüntessétek fel az Egyesület nevét és hogy mit fizetett, vagy
ha van, a díjbekérő/számla sorszámát!
Az ÉVES TAGSÁGI DÍJ ÖSSZEGE VÁLTOZIK, bruttó 20.000 Ft, melyet 2020.
január 1. után, de legkésőbb február 28-ig kell befizetni.
Határidőn túli befizetők 30.000 Ft–os emelt díjért érvényesíthetik éves tagságukat, a
rendes közgyűlés dátumáig. Azon sportszervezeteket, amelyek a közgyűlésig sem fizetik
be tagdíjukat, törli a Szövetség tagjainak sorából. Ebben az esetben újra kell kérni az
egyesület felvételét, amelynek az újrafelvételi regisztrációs díja: 50.000 Ft. A szükséges
dokumentumokat nem kell újra beadni.
Utánvételes és csekkes befizetés NINCS!
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MKSZ GDPR
2018. május 25-ével alkalmazni kell az Európai Unió 2016/679 számú általános
adatvédelmi rendeletét, a General Data Protect Regulation-t (a továbbiakban GDPR, vagy
Rendelet). Az MKSZ a Rendelet értelmében adatkezelőnek minősül, a Rendelet
szabályozása az MKSZ által kezelt személyes adatok vonatkozásában is alkalmazandó.
A GDPR nyilatkozatot minden egyéni tagnak ki kell töltenie!
A honlapunkon megtalálhatóak az ehhez kapcsolódó Szabályzatok és tájékoztatók.
Melléklet: MKSZ GDPR nyilatkozat.doc
MOB GDPR
MOB GDPR nyilatkozat: regisztrációs kártya és edzői engedély kérelem esetén
kitöltendő!
Melléklet: MOB GDPR nyilatkozat.doc
E-mailben vagy postán leadott kérések esetén, amennyiben nem történt még meg az
átutalás, DÍJBEKÉRŐT fogunk küldeni, amin a számlához hasonlóan szerepelni fog a
megrendelt termék, a fizetendő összeg és egyéb adatok. A vételár beérkezését
KÖVETŐEN postázzuk a kiállított számlát és a megrendelt termékeket.
A BUDO PASS ára bruttó 2.500 Ft, mely tartalmazza annak éves érvényesítési díját
(tagdíjbélyeg). Tagkönyvet igényelni írásban (levélben vagy e-mailben) lehet, az új
összesítő adatlapon is.
A Budo Pass-ba az éves érvényesítési TAGDÍJBÉLYEG ÁRA bruttó 1000 Ft-ba kerül.
A sportolók részére március 31-ig, a versenyzőknek az első versenyen történő indulás
előtt – a regisztrációs kártyák igénylésével együtt – kell a tagkönyvüket érvényesíteni.
Az összesítő adatlapot is megújítottuk, legyetek szívesek az új adatlapot használni!
Melléklet: Új Összesítő Adatlap 2020.xls
REGISZTRÁCIÓS KÁRTYA
Ára: bruttó 3.500 Ft/év.
A soron kívül igényelt (elsőbbségi) kártyák ára: bruttó 4.700 Ft/év.
A kártyákról igazolást (táblázat formátumban) csak akkor áll módunkban adni, ha
megtörtént a kifizetésük és erről az utalási bizonylat is elküldésre került!
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Beérkezési sorrendben történik minden kártya kiállítása, melynek ideje a beérkezés
dátumától számított 30 nap. A lejárat előtt legkésőbb 30 nappal juttassátok el a
szövetségbe az igénylőlapokat, hogy a sportolók ne maradjanak biztosítás nélkül.
➢ Csak az éves tagdíjfizetési kötelezettség teljesítésének igazolása után (utalási
bizonylat, bankszámlakivonat másolata) lehet megrendelni a regisztrációs
kártyákat.
➢ Az igénylőlapokat ABC SORRENDBEN a kitöltött Új Összesítő Adatlappal
együtt küldjétek el nekünk, ezzel a kiállítás idejét rövidítitek!
➢ A most mellékelt 2020. évi regisztrációs kártya igénylőlapokat töltsétek ki, ugyanis a
kérőlap maga a biztosítási szerződés. Ezen okból kifolyólag minden esetben
szükségünk van a hiánytalan, eredeti, aláírt és lebélyegzett kérőlapokra is!
➢ Ne felejtsétek el az Új összesítő adatlapot is kitölteni az igényléshez!
➢ A későn beérkezett igénylőlapok időben történő kiállításáért felelősséget nem
vállalunk!
➢ Elveszett kártya pótlására bruttó 1.000 Ft-ért van lehetőség.
➢ Az engedélyekhez tartozó biztosításról bővebben: http://olimpia.hu/versenyengedelybiztositas
Melléklet: Regisztrációs kártya igénylőlap 2020. doc
EDZŐI ENGEDÉLY
Ára: bruttó 5.000 Ft/év.
Az engedély a mellékelt adatlap kitöltésével, a végzettséget igazoló dokumentum
másolatának csatolása mellett váltható ki. Az engedély kiállítása előtt ellenőrizzük azt is,
hogy 2 éven belül a kötelező továbbképzésen részt vett-e az igénylő edző.
Edzőtovábbképzést évente egyszer szervezünk, amint tudunk, értesítünk Benneteket a
pontos időpontról (elektronikus levélben és a honlapon). A karate sportágban az edzők
kizárólagosan az engedély megléte esetén tevékenykedhetnek.
IDEIGLENES EDZŐI ENGEDÉLY
Ára: bruttó 5.000 Ft/év.
Igényelhető azon személyek részére, akik még nem rendelkeznek OKJ-s edzői
képesítéssel, de folyamatban van annak megszerzése. Ebben az esetben az engedély
kérőlap mellé csatolják az oktatási intézmény által kiadott igazolást, miszerint edzői
oktatásban részesülnek.
Melléklet: Edzői engedély kérelem 2020. doc
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LEIGAZOLÁS/ÁTIGAZOLÁS
Az Igazolási-, Átigazolási Szabályzat kötelezően alkalmazandó minden, a karate
sportágban a Magyar Karate Szakszövetség tagjaként regisztrált sportszervezetre
(sportegyesület, sportvállalkozás), valamint azok tagjaira és azokkal sportszerződéses
viszonyban álló személyekre, függetlenül attól, hogy mely stílusszervezet tagja az
egyesület, ill. a sportoló. Regisztrációs kártya kérelmet is csak az MKSZ hivatalos
leigazolása, ill. átigazolása után tudunk elfogadni.
A leigazolás hivatalos menete:
A Budo Pass kitöltött, aláírt és lepecsételt "Igazolás" oldalának az MKSZ-be való
beküldésével kerül regisztrálásra minden sportoló. Amennyiben a sportoló
sportszerződéssel rendelkezik, úgy azt a nyilvántartásba vételkor mellékelni kell.
A sportolók regisztrálását, nyilvántartásba vételét az MKSZ Iroda végzi.
Az igazolás érvényes, ha a sportoló érvényes tagsággal rendelkezik az egyesületben,
vagy szerződéses kapcsolatban áll a sportvállalkozással, valamint az egyesület vagy
sportvállalkozás MKSZ-beli tagsági viszonya is érvényes.
Ezek hiányában a sportoló nem tekinthető igazolt sportolónak.
Az átigazolás menete:
Csak valamely MKSZ-beli tagsággal rendelkező sportszervezetből ugyancsak MKSZ-beli
tagsággal rendelkező másik sportszervezetbe történhet az átigazolás. Azon sportoló
jogosult átigazolásra, aki érvényes igazolással rendelkezik, egyébként az igazolás
szabályait kell alkalmazni.
Átigazolni csak átigazolási időszakban lehetséges! Átigazolási időszakok: január 131, június 1-augusztus 31.
Az átigazolás csak a megfelelő iratok csatolása, azaz Átigazolási Kérelem 3 eredeti
példányban, Budo Pass, valamint az átigazolási díj megfizetése esetén történhet (amely
díj 2017. január 1-től 20.000 Ft - és amennyiben van, akkor a nevelési költségtérítés).
Melléklet csatolva: Átigazolási kérelem.doc
Az átigazolás díja Amatőr Sportszerződés megléte esetén:
Korosztály
Ifi

legalább 4 éves tagságot követően,

250.000 FT.-

2 év után az összeg 50%
3 év után az összeg 75%
Kadet
Junior

500.000 Ft.650.000 Ft.4

U21

800.000 Ft.-

Felnőtt
Nevelési költségtérítés

950.000 Ft.80%

Átigazolási díj

20%

Európa- Világbajnokságon, Világjátékokon vagy egyéb világversenyen érmet szerzett
sportolók 2x szorzóval, olimpián érmet szerzett sportoló 5x szorzóval rendelkezik.
Az amatőr sportszerződés minta az MKSZ honlapjáról letölthető.
Szerződéssel nem rendelkező sportolók esetében minden átigazolás alkalmával 20.000,- Ft
átigazolási regisztrációs díjat kell az MKSZ-nek fizetni. A díjat a fogadó egyesület köteles
megfizetni.
Különös méltánylást érdemlő esetben, kérelemre, az Átigazolási Bizottság elnöke
méltányosságból, saját hatáskörben engedélyezheti mérsékelt átigazolási díj fizetését. A
mérsékelt átigazolási díj összege: 10.000,- Ft sportolónként.
Lehetőség van csoportos átigazolásra: amennyiben több, mint 10 fő egy adott egyesületből
egyszerre, egy időben egy másik egyesületbe igazol át.
A kedvezményes és díjmentes átigazolás eseteit az Igazolási- és Átigazolási szabályzat
részletesen tartalmazza, mely az MKSZ honlapjáról letölthető.
Kérem a sportvezetőket a fent leírtak tudomásul vételére és betartására!
POSTÁZÁS
A postai úton kézbesített tagkönyveket, regisztrációs kártyákat, valamint edzői
engedélyeket darabszámtól függően ajánlottan, elsőbbségivel, vagy csomagként az
egyesületnek számlázott postaköltséggel küldjük.
Kérünk mindenkit, hogy a postai és banki átutalásokon szerepeljen a sportszervezet
bejegyzési neve és címe. E nélkül nem tudjuk beazonosítani a befizetéshez tartozó
egyesületet. A „KÖZLEMÉNY” rovatban legyen feltüntetve az egyesület neve és a
Szövetség által kiállított számla sorszáma!
Kérünk mindenkit, hogy megrendelést követően fizessen.
A postaköltségek az alábbiak szerint kerülnek számlázásra:
(darabszám=kártyák+tagkönyek)
1-5 db-ig
5-10 db-ig
10-20 db-ig
20-50 db-ig
50 db felett

1.200 Ft
1.800 Ft
2.200 Ft
2.500 Ft
3.000 Ft
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DAN REGISZTRÁCIÓ
Lehetőség van a megszerzett dan fokozatok regisztrációjára, melynek díjai:
1. dan
2. dan
3. dan
4. dan
5. dan
6-10. dan

7.000- Ft
6.000- Ft
5.000- Ft
4.000- Ft
3.000 Ft.
2.000 Ft

A regisztráció a kérelmet kitöltve és a dan diploma másolatával együtt
beadva/beküldve, elbírálás után történik. A Dan regisztrációval rendelkezők listáját
folyamatosan töltjük a honlapra: http://www.karate.hu/Hirek/Az-MKSZ-danosainak-listaja
Postaköltség: 1.800 Ft
Melléklet: Dan regisztrációs kérelem. doc
IGAZOLÁSOK:
Kérjük, hogy az igazolások igényléséhez az alábbi dokumentumot, valamint az eredményt
igazoló oklevelet vagy versenyjegyzőkönyvet küldjék el kitöltve, szerkeszthető
formátumban az mksz@karate.hu e-mail címre.
Melléklet: Igazolás igénylés.doc
Tájékoztató a többletpontokról:
2014. január 1-től a karate sportban elért eredmények is számítanak a felvételi
többletpontokban. Akiknek még kicsi a gyermeke, azok számára is fontos lehet, mert a
felvételit megelőző 8 évben szerezett eredményeket fogadják el.
Olimpián, VB-n, EB-n, Országos bajnokságon, Diákolimpián szerzett első három helyért
az alábbi többletpont jár:
•
Olimpia: 50 pont
•
VB, EB: 30 pont (Európa Kupa, Világkupa nem!)
•
Korosztályos VB - EB, Universiade, FISU (Nemzetközi Egyetemi
Sportszövetség) által szervezett Egyetemi VB, Ifjúsági Olimpia: 20 pont
•
Országos bajnokság 15 pont
•
Diákolimpia: 10 pont
Diákolimpián elért eredményt a Magyar Diáksport Szövetség igazolhat!
Tájékoztatójuk: http://www.mdsz.hu/felveteli-tobbletpontok/
A kormányrendelet pontos szövege itt található:
423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról 21. §
423_2012. (XII. 29.) Korm. rendelet.pdf
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Kérünk Benneteket, ha valakinek változik bármely elérhetősége (telefonszám,
mobilszám, cím, e-mail), arról írásos formában informálja a szövetséget!
Budapest, 2020 június 08.
Dr. Mészáros János József
A Magyar Karate Szakszövetség elnöke
1%
KEDVES KARATE SPORTBARÁTOK!
Kérem, hogy személyi jövedelemadója 1 %-nak felajánlásával támogassa a Magyar
Karate Szakszövetséget.
Adószámunk:
18170469 - 2 - 42
Köszönettel,
Dr. Mészáros János József
Elnök
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