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I.

Általános szabályok

1.) A Magyar Karate Szakszövetség (a továbbiakban: MKSZ) tagságán belül az
alábbi szabályzat rendelkezései, előírásai – hatálya - az alábbi szakmai
szervezetekre és tagjaikra vonatkoznak:
a) a nem kiemelt stílusszövetségekre
b) a szakmailag közvetlenül az *MKSZ-hez tartozó sportegyesületekre,
tagszervezetekre és tagjaikra
*Kiegészítő rendelkezés: Az MKSZ-nél tagként szereplő, az MKSZ által elismert,
kiemelt stílusszervezetek önálló vizsgáztatói joggal rendelkeznek.
Tagszervezeteik és azok tagjai a saját önálló övvizsga szabályzatuk alapján végzik
a vizsgáztatást. A hozzájuk tartozó karatékák saját stílusszervezetük
övvizsgáztatási szabályai szerint vizsgáznak, ettől eltérni a stílusszervezet írásos
engedélyével lehet. Az önálló joggal rendelkező stílusszervezeteknél megtartott
övvizsgák alapján megszerzett vizsga fokozatokat az MKSZ hivatalos
vizsgafokozatként elismeri (a vizsga fokozatokat a stílusszövetségek tartják
nyilván, azonban azok nyilvánosak, és elérhetőek az MKSZ számára is).
2.) Az 1. a) és b) pont alatt szereplő, e szabályzat hatálya alá tartozó szervezetek
tagjai kizárólag e szabályzat előírásai alapján szerezhetnek érvényes, és az
MKSZ-en belül elismert övvizsga fokozatot!
3.) Az MKSZ-nél az alábbi főbb stílusoknak megfelelő vizsga fokozatokat lehet
megszerezni:
1. Goju-ryu
2. Kyokushinkai
3. Shito-ryu
4. Shotokan
5. Wado-ryu
4.) E Szabályzat alapján övvizsga tehető kyu és dan fokozatra. Ezen belül is az
alap-stílusokra általánosan jellemző övszintekre, illetve fokozatokra. Az
övvizsgáztatással kapcsolatos kérdéseket az MKSZ Vizsgabizottsága határozza
meg, melyet az MKSZ Elnöksége hagy jóvá. Külön fejezetben kell szabályozni a
kyu, illetve a dan vizsgák szakmai követelményeit.
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II. MKSZ Vizsgáztatói Bizottság
1.

Tagjai:

a) A Vizsgáztatói Bizottságot (továbbiakban VB) az MKSZ Elnöksége hozza
létre, elsősorban az övvizsgáztatással kapcsolatos feladatokra. Jogköre e
szabályzatban
foglaltakra, illetve az ezzel kapcsolatos szakmai és
szervezési kérdésekre, a dan diplomák honosítására, az övvizsgáztatás
lebonyolítására, működtetésére és felügyeletére terjed ki.
b) A Vizsgáztatói Bizottság összetétele jellemzi az MKSZ-hez tartozó főbb
stílusokat, melyekből 2-3 főt kell a VB-ba delegálni a stílusszövetségek
magasabb fokozatú tagjaiból. Ők irányítják és ellenőrzik az egyes fő
stílusokhoz tartozó
vizsgáztatói feladatokat, és azok végrehajtását.
c) Amennyiben az egyes stílusokat képviselő tagok száma a minimum létszám
alá csökken, akkor a VB javaslatára az Elnökségnek haladéktalanul
rendelkeznie kell pótlásukról.
d) Magyarországon a Magyar Karate Szakszövetségnek kizárólagos
jogosultsága van a külföldön szerzett övfokozatok elismerésére
(honosítására).
e) AZ MKSZ vizsgáztatással kapcsolatos tevékenységét a Vizsgáztatói
Bizottságon keresztül, ill. annak alárendelten megbízott vizsgáztatók
(továbbiakban vizsgáztató) útján végzi.
f) A MKSZ vizsgáztatói legfelső szakmai fóruma a Vizsgáztatói Bizottság,
amely ellátja a jelen szabályzatban részére meghatározott feladatokat.
g) A Vizsgáztatói Bizottság felügyeleti, utasítási és ellenőrzési joggal
rendelkezik a vizsgáztatók tevékenysége felett.
h) Az MKSZ Vizsgáztatói Bizottság vizsganyilvántartást vezet, melyben
nyilvántartja az engedéllyel rendelkező vizsgáztatókat, illetve a vizsga
bejelenéseket, vizsgajegyzőkönyveket, illetve a befizetéseket.
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2. Általános feladatai:
a) Az MKSZ-en belüli vizsgáztatás irányítása, felügyelete
b) A vizsgáztatással kapcsolatos szabályozás kezdeményezése,
javaslatok előkészítése, a meghozott döntések végrehajtása
c) Övvizsgák szakmai követelményeinek az összeállítása, frissítése
d) Vizsgáztatói engedélyek kiadása, vizsgáztatók kijelölése, vizsgáztatói
’team’-ek kijelölése (danvizsgák)
e) Övvizsga engedélyek kiadása, övvizsgák szervezése (központi vizsga
esetén), övvizsga jegyzőkönyvek fogadása, övvizsgák regisztrációja,
nyilvántartása,
f) Övvizsga lebonyolításának szabályozása,
g) Övvizsga nyomtatványok meghatározása,
h) Övvizsga statisztikák készítése
i) Övvizsgáztatás összesítése,
j) Kapcsolattartás az Elnökséggel
k) Dandiplomák honosításával kapcsolatos kérdések

3. A Vizsgáztatói Bizottság Intézőbizottsága
a) Tagjai
aa) MKSZ VB elnöke
ab) 3-6 fő tag (vizsgáztatói bizottságból kijelölt személyek)
a) Feladatköre:
aa)vizsgáztatás és annak szabályozása
ab)a nem versenysportokat érintő feladatok koordinálása
ac)döntéshozatalt igénylő kérdések előkészítése.

III.

KYU és DAN övvizsgák szabályai

1. VIZSGÁZÓ JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI
a) A vizsgázó az MKSZ vizsgaszabályzata alapján jelentkezhet övvizsgára.
b) Vizsgára csak az edző előzetes engedélyével lehet jelentkezni, ha az edző a
vizsgán nincs jelen, úgy a vizsgázónak egyesülete hivatalos engedélyével
kell rendelkeznie.
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c) Minden vizsgázótól elvárható, hogy a karate viselkedési normákat ismerje.
Vizsgára csak az jelentkezzen, és egyesülete edzője is csak azt engedje, akinek
esélye van azt teljesíteni.
d) A vizsgázó tiszta, előírás szerinti do-gi-ben köteles megjelenni.
e) A vizsgázónak vizsgadíjat kell fizetnie, melynek mértékét egy díjtáblázatban az
MKSZ szabályozza.
f) A vizsgázónak rendelkeznie kell az MKSZ-ben elfogadott és pontosan kitöltött
karate igazolvánnyal (Budo Pass), valamint olyan egyesülettel, amely tagja az
MKSZ-nek.
g) A vizsgázónak a legutolsó fokozata szerinti övet kell viselnie.
h) A vizsgák között a vizsgaszabályzat szerint előírt kivárási időnek kell eltelnie.
A kivárási idő folyamatos, edzésben eltöltött időt jelent.

2. A vizsgán a karatéka a következő eredményeket érheti el
a) Sikeres vizsga - A karatéka magasabb övfokozat viselésére jogosult
b) Kimagasló teljesítmény - A karatéka kettővel magasabb övfokozat viselésére
jogosult
c) Sikertelen vizsga

3. Övfokozatok elismerése, honosítás, vizsgadíjak
a) Külföldi állampolgárságú mester - amennyiben nem elismert stílusszervezet
által szervezett vizsgáról van szó - csak az MKSZ jóváhagyásával, külön
engedélyével vezethet vizsgát, illetve vizsgáztathat Magyarországon. Az
elismert stílusszervezetek külföldi állampolgárságú mesterei saját hatáskörben
végzik vizsgáztatásukat. Az elismert stílusszervezet a vizsgáztatásért teljes
körű felelősséggel tartozik.
b) Az elismert és megállapodással rendelkező stílusszervezetek vizsgáit (kyu,
dan) a Magyar Karate Szakszövetség elismeri, azok övvizsgáit igény szerint
automatikusan honosítja.
c) Az érintett stílusszervezet által vitatott esetben 5. dan fölötti vizsgák
honosításával kapcsolatos döntéseket kizárólag az MKSZ elnöksége hozhat.
d) Az MKSZ által kiadható legmagasabb övvizsga fokozata 9. dan.
e) A Magyar Karate Szakszövetség a honosított diplomával rendelkező mesterek
névsorát a Szakszövetség hivatalos honlapján, www.karate.hu közzé teszi.
Ugyanitt, de más megjelenítésben, közzéteszi az elismert stílusszervezetek
honosított diplomával nem rendelkező danos mestereit és edzőit, amennyiben
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azt az adatvédelmi szabályoknak megfelelő módon, a stílusszervezetek, és az
érintett tagok kérik.
f) Az elismert stílusszervezetek önállóan jogosultak kyu és dan vizsgák
megszervezésére. Az elismert stílusszervezet a vizsgáztatás lebonyolításáért
teljes körű szakmai és jogi felelősséggel tartoznak.
g) A stílusszervezetekhez nem tartozó egyesületek a csatolt 1. számú mellékletben
felsorolt, a Magyar Karate Szakszövetség által felhatalmazott vizsgáztatók előtt
vizsgázhatnak kyu, illetve dan fokozatra
h) A Magyar Karate Szakszövetség által bonyolított kyu vizsgák díja:
Vizsgafokozat
9. kyu
8. kyu
7. kyu
6. kyu
5. kyu
4. kyu
3.kyu
2. kyu
1. kyu

MKSZ részére fizetendő
2 000 Ft
3 000 Ft
4 000 Ft
5 000 Ft
6 000 Ft
7 000 Ft
8 000 Ft
9 000 Ft
10 000 Ft

Teljes vizsgadíj
5 000 Ft
6 000 Ft
7 000 Ft
8 000 Ft
9 000 Ft
10 000 Ft
11 000 Ft
12 000 Ft
13 000 Ft

i) A vizsgadíjból a táblázatban meghatározott mértékig a Magyar Karate
Szakszövetséget regisztrációs díj illeti meg, melyért vizsgáztatót delegál és
diplomát ad a vizsgázóknak.
j) A Magyar Karate Szakszövetség által bonyolított dan. vizsgák díja
Vizsgafokozat
1. dan
2. dan
3. dan
4. dan
5. dan
6. dan
7. dan
8. dan
9. dan

MKSZ részére fizetendő
10 000 Ft
20 000 Ft
30 000 Ft
40 000 Ft
50 000 Ft
60 000 Ft
70 000 Ft
80 000 Ft
90 000 Ft

Teljes vizsgadíj
40 000 Ft
60 000 Ft
80 000 Ft
100 000 Ft
120000 Ft
140 000 Ft
160 000 Ft
180 000 Ft
200 000 Ft

k) A Magyar Karate Szakszövetséget a részére megfizetendő díjért
vizsgáztatót/vizsgáztatókat delegál és a meghatározott díjakért diplomát ad a
vizsgázóknak.
l) A stílusszervezetek vizsgadíjaikat önállóan saját hatáskörben állapítják meg.
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IV. Vizsgák, várakozási idők
1. A tanuló- és mesterfokozatokra vizsgázni kell!
2. A Magyar Karate Szakszövetség karate szakmai munkájának elismeréséül, a
karate szolgálatában végzett tevékenységért, jelentős szponzorálásért,
mecenatúráért, dan fokozatot, illetve tiszteletbeli dan fokozatot adományozhat.
3. Kötelező kivárási idők tanuló fokozatokra: (A kivárási idők, és kyu fokozatok
esetében, stílusonként eltérés lehet. Ebben az esetben a mellékletként csatolt stílus
övvizsga anyaga a meghatározó érvényű!)
10. kyu –
9. kyu –
8. kyu –
7. kyu –
6. kyu –
5. kyu –
4. kyu –
3. kyu –
2. kyu –
1. kyu –

2 hónap
3 hónap
3 hónap
3 hónap
4 hónap
6 hónap
6 hónap
12 hónap
12 hónap
12 hónap

4. A Magyar Karate Szakszövetség a Dan fokozatokra vonatkozó kivárási időt
akként szabályozza, hogy legalább annyi év kivárási időt kell várni a következő
fokozatra, mint ahányadik danra kíván vizsgázni a vizsgázó. (vagyis második
danra 2 év, harmadik danra 3 év stb.)
5. Az elismert stílusszervezetek a kivárási időket maguk szabályozzák.
6. A stílusszervezeti megállapodás, illetve a vizsgáztatói engedély hitelt
érdemlően tanúsítja, hogy az abban megnevezett személy, az abban foglalt
felhatalmazás mértékéig, az MKSZ nevében és képviseletében az ott feltüntetett
szerint vizsgáztathat.
7. A Magyar Karate Szakszövetség Vizsgáztatói Bizottsága – az elnökség
határozata szerint - további vizsgáztatói engedélyeket bocsáthat ki.
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V. Vizsgáztatással kapcsolatos szabályok
1. Minden övvizsgát előzetesen engedélyeznie kell a szövetségnek. MKSZ
övvizsga kétféle lehet:
a) Valamely egyesület rendezésében
b) MKSZ rendezésében
2. Az övvizsga rendezési engedély kérést (1. sz melléklet), az övvizsga tervezett
időpontja előtt, legalább 60 nappal be kell nyújtani. A bejelentés a megfelelően
kitöltött nyomtatványok (1. sz és 3. sz melléklet) benyújtásával lehetséges.
3. Az övvizsgán csak a szövetség hivatalos vizsgáztatói vizsgáztathatnak, akik
személyével kapcsolatban a rendező javaslattal élhet. (1. sz melléklet) A
vizsgáztatók kijelölése a VB elnökének, akadályoztatása esetén a VB Intéző
Bizottságának feladata.
4. Az MKSZ VB egy egyesület által rendezendő vizsga esetében, az övvizsga
kérelem engedélyezésével kapcsolatban, annak benyújtását követő 8
munkanapon belül köteles döntést hozni.
5. Az övvizsga díjakat, a rendező egyesület, az engedély kiadását követő 30
napon belül köteles a szövetség számlájára befizetni. A Szövetség, az
eredményes kyu vizsgát kyu diploma kiadásával, az eredményes dan vizsgát
dan diploma kiadásával, továbbá a vizsgázó Budo Pass-ába történő
bejegyzéssel igazolja. A kiadott diplomák ára a vizsgadíjban szerepel, azért
külön fizetni nem kell. Az MKSZ kyu és dan diplomát, a rendező egyesület a
bejelentéssel egy időben automatikusan megigényli. (1. sz és 3. sz melléklet)
A diplomát a vizsgáztató a vizsgát követően kiállítja és átadja a vizsgát
rendező felelős személynek, aki a vizsgázók részére tovább adja.
A vizsgázók a vizsgához kapcsolódóan vizsgadíjat kötelesek fizetni. A
hivatalos vizsgadíjak két részből állnak. A regisztrációs díjból (MKSZ) és a
vizsgadíjból (rendező egyesület). A vizsgadíjakat a rendező egyesület szedi be,
majd a regisztrációs díjjal, az engedély kiadását követő 30 napon belül, előre
elszámol az MKSZ-felé.
6. Amennyiben egy egyesület, saját tagjai részére övvizsgát szeretne kérni,
annak megrendezését azonban nem vállalja, kérheti annak megrendezését az
MKSZ-től. Ennek a kérelemnek a módja a megfelelő nyomtatványok (2. sz és
3. sz melléklet) kitöltése, és benyújtása. Ebben az esetben a helyszín és időpont
vonatkozásában az MKSZ mint szervező dönt, és a kérelmező, a vizsgadíjak
100%-át befizeti az MKSZ-be.
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7.
A vizsgáztató a karate igazolványban aláírásával (a Szövetségben
bejelentett formában) vagy aláírásával és pecséttel igazolja a kiadott
vizsgafokozatot.
8. Vizsgán csak az vehet részt, aki
a) regisztrált tagként szerepel a MKSZ nyilvántartásában,
b) rendelkezik pontosan kitöltött és vezetett, a szövetségi tagságot igazoló
fényképes „tagkönyvvel”.
c) befizette a tárgyévre és a megelőző évre aktuális, éves regisztrációs díjat,
melynek igazolásaként az éves bélyeg a tagsági könyvbe be van ragasztva.
d) rendelkezik érvényes sportbiztosítással.
e) letelt a kötelező várakozási ideje és folyamatosan látogatta az edzéseket.
f) edzője szakmailag, erkölcsileg és egyéb szempontból is felkészültnek tartja
a magasabb övfokozat viselésére.
g) a vizsga díját előzetesen megfizette.
9. Átigazolás esetén a várakozási idő az új klubba történő átlépés időpontjától újra
indul, ez alól felmentést csak a Vizsgáztatói Bizottság adhat.
10. A vizsga megkezdése előtt a vizsgáztató/vizsgáztatók ellenőrzik a vizsgán való
részvételhez, illetve a vizsga megrendezéséhez szükséges jelen szabályzatban
foglalt feltételek meglétét. Amennyiben bármilyen, a vizsgán való részvételhez
szükséges feltétel hiányzik, illetve megléte hitelt érdemlően nem állapítható
meg, a vizsgázó nem vizsgázhat. Hitelt érdemlő bizonyítéknak kell elfogadni a
MKSZ hivatalos formában kibocsátott igazolását.
11. A Vizsgáztató a vizsgáztatás közben, a lehető legnagyobb szakmai
kompetenciával jár el, és legjobb tudása szerint, részrehajlás nélkül, csak a
szakmai szempontok figyelembevételével, az MKSZ Vizsgáztatói Bizottsága
által kibocsátott, hatályos vizsgaanyagnak megfelelően értékel.
12. A vizsgáztató a vizsga során vezeti a vizsgajegyzőkönyvet, majd az abban
foglalt vizsgaeredményt a vizsgázó tagkönyvébe bevezeti, azt hitelesíti, majd
arról Oklevelet állít ki és azt vizsgázó részére átadja.
a) A kiállított oklevelek hitelesen tanúsítják az abban foglalt fokozat
megszerzését.
b) Az oklevelet az MKSZ központi irodája bocsátja a vizsgáztató
rendelkezésére.
13. A vizsgáztató felkérésre, köteles tevékenységéről a Vizsgáztatói Bizottságnak
beszámolni.
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14. A Vizsgáztatói Bizottság jogosult a vizsgán ellenőrzést tartani.
15. A vizsgát rendező egyesület képviselője, az általa beszedett vizsgadíjak
regisztrációs díj részével, a vizsgát megelőző 30 napon belül köteles elszámolni a
Magyar Karate Szakszövetség pénztárában.
16. A vizsgát a Vizsgáztatói Bizottság által kibocsátott formátumú jegyzőkönyvben
kell dokumentálni, amelyet a vizsgát követő két héten belül, a vizsgát vezető felelős
vizsgáztató, a Vizsgáztatói Bizottság részére lead.
17. A vizsga, a vizsgajegyzőkönyv MKSZ VB felé történő beküldése után, annak
vezetőjének ellenjegyzésével válik érvényessé!

VI. A vizsga lebonyolításával kapcsolatos szabályok
1. A vizsgák zártkörűek, kép és hangfelvételt készíteni tilos, ott csak a vizsgázók
és egyes feladatok idejére segítőik, továbbá klubvezető mestereik lehetnek jelen.
a) Ezen szabály alól felmentést - a vizsga nyílttá vagy részlegesen nyílttá
tételére - csak a vizsgát vezető vizsgáztató adhat, akinek döntése
meghozatalánál figyelemmel kell lenni a személyiségi jogok védelmére, az
adatvédelmi szabályokra, a GDPR szabályaira.
b) A Vizsgáztatói Bizottság egyedi esetben dönthet úgy is, hogy nem adható
felmentés, erről tájékoztatja az érintett vizsgáztatót.
c) A nyílt, illetve részlegesen nyílttan meghirdetett, illetve folyamatban lévő
vizsgákat a vizsgáztató indoklás nélkül zárttá teheti.
2. A vizsgát a résztvevők (és esetleges látogatók) számához viszonyított,
megfelelő feltételekkel rendelkező, annak méltó lebonyolítására alkalmas helyen
kell megtartani.
3. A vizsgát csak akkor lehet megtartani, ha az esemény alatt megfelelő a
felszereltsége, valamint MSZ „B” egészségügyi csomag áll rendelkezésre.
4. A vizsgáztató a vizsgán övfokozatának megfelelő karate ruhában és/vagy az
esemény méltóságának megfelelő ruhában jelenik meg.
5. Vizsgázni csak a hatályos övfokozatnak megfelelő, tiszta és rendezett karate
ruhában, illetve ápoltan, egészségesen, szeszes ital és más bódító, tudatmódosító
szertől mentesen lehet.
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6. Minden vizsgázó saját, kiskorúak esetében szülő és gondviselő felelősségére
vesz részt a vizsgán, részvételével kijelenti, hogy esetleges sérülése esetén az
MKSZ és vizsgáztató irányába semmilyen anyagi és egyéb jogi követeléssel nem
lép fel. Erre a vizsga megkezdése előtt fel kell hívni a figyelmet.
7. A vizsga során a vizsgáztató részére, kérésének megfelelően biztosítani kell
alkalmas asztalt, illetve széket.
8. A vizsgához szükséges felszerelést, a vizsgát rendező klubnak, illetve a
vizsgázónak kell biztosítania.
9. A vizsga három részre tagolódik: megnyitó, vizsgarész, és ünnepélyes
eredményhirdetés.
a) a megnyitó alkalmával a vizsgáztató/rendező köszönti a vizsgázókat, majd
tiszteletadás után a vizsga elkezdhető.
b) a vizsgarészen a vizsgázók a hatályos vizsgaanyag szerint számot adnak
tudásukról.
c) az ünnepélyes eredményhirdetésen a vizsgáztató röviden értékeli a
vizsgázók teljesítményét, majd egyesével átadja az okleveleket. (vagy a
rendező)
10. Az a vizsgázó, aki nem megfelelő és a karate szellemiségével össze nem
egyeztethető, sértő, tiszteletlen, rendbontó, botrányos, erkölcstelen magatartást
tanúsít a vizsga során, kizárható a vizsgázásból, részére a befizetett vizsgadíj nem
téríthető vissza.
a) A jelen szabály alkalmazását, szóban haladéktalanul, írásban 3 napon belül,
indokolással jelenteni kell a MKSZ vizsga bizottságának, aki az elkövetett
cselekmény súlyának függvényében fegyelmi eljárás elrendelését
kezdeményezheti az MKSZ Fegyelmi Bizottságánál.
b) Ugyancsak szóban haladéktalanul, írásban 3 napon belül indokolással kell
jelenteni bármilyen a vizsgáztatót érintő fizikai vagy szóbeli atrocitást,
amely a vizsgáztatói tevékenységével összefügg.
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VII. Nyilvántartásra vonatkozó szabályok
1. Az MKSZ tagegyesületei valamennyi vizsgafokozatra jogosultak egyéni
tagjaikat bejelenteni. A jelentkezést az MKSZ hivatalosan visszaigazolja.
2. A bejelentett helyen és időben megtartott övvizsgáról hivatalos jegyzőkönyvet
kell készíteni (felelős a vizsgáztató vagy a vizsgabizottság elnöke), melyet az
MKSZ-nél meg kell őrizni.
3. A kiadott vizsga fokozatokat nyilvánosan kell kezelni.

VIII. Vizsgaanyag
1. A vizsgaanyagot az MKSZ Vizsgáztatói Bizottsága – stílusoknak megfelelően
- állítja össze és bocsátja a vizsgáztatók rendelkezésére. (Lásd. 7,8,9,10,11 sz.
mellékletek)

VIII. Vizsgadíjak
1. A vizsgadíjakat az MKSZ Elnöksége a III. fejezet, 6) 7) pontjaiban szabályozott
díjakat a Vizsgáztatói Bizottság javaslatának kikérése mellett jogosult
megváltoztatni.

IX. Egyéb előírások
1. A vizsgáztatói előírások megszegése esetén, enyhébb esetben figyelmeztetés,
illetve vizsgáztatói jogosultságok korlátozása alkalmazható, vagy az eset
súlyának megfelelően a vizsgáztatói engedély ideiglenesen (akár határozott
vagy határozatlan időre), vagy véglegesen visszavonásra kerülhet. Erről a
vizsgáztatói bizottság javaslatára, az elnökség dönt.
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X. Mellékletek
A Vizsgáztatói Szabályzat az alábbi mellékleteket tartalmazza:
1. sz. melléklet: MKSZ által felhatalmazott vizsgáztatók
2. sz. melléklet: Övvizsga rendezési kérelem
3. sz. melléklet: Övvizsga részvételi kérelem
4. sz. melléklet: Övvizsga jegyzőkönyv
5. sz. melléklet: MKSZ által kibocsátott dan diploma (minta)
6. sz. melléklet: MKSZ által kibocsátott kyu diploma (minta)
7. sz melléklet: Goju-ryu övvizsga anyag
8. sz melléklet: Kyokushinkai övvizsga anyag
9. sz melléklet Shito-ryu övvizsga anyag
10.sz. melléklet Shotokan övvizsga anyag
11.sz melléklet: Wado-ryu övvizsga anyag

XI. Vizsgakérelem
1. MKSZ övvizsgát rendezhet, vagy az MKSZ rendezésében kérhet minden, az
MKSZ-hez tartozó egyesület, amennyiben elfogadja, és betartja az MKSZ ide
vonatkozó rendelkezéseit, továbbá kitölti és benyújtja az 1. sz, vagy 2. sz
mellékletként alább található kérelmet, illetve csatolja a kitöltött övvizsga
jegyzőkönyv (3. sz melléklet) dokumentumot.
2. A beküldéssel kapcsolatos szabályok (III. Vizsgáztatással kapcsolatos
szabályok) betartásáért a rendező felelős.
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1. sz. melléklet

A Magyar Karate Szakszövetség által felhatalmazott (MKSZ)
vizsgáztatók:
➢ Goju-ryu: Rebicek Gerd, Harsányi László, Miskolczi Attila
➢ Kyokushinkai: Borza József, Kalmár Árpád, Szabó Tamás
➢ Shito-ryu: Dr. Mészáros János, Falusi Márton, Kurdi Gábor
➢ Shotokan: Börzsei Károly, Dr. Tahon Róbert, Juhász Ferenc, Kozma

Erzsébet, Krepsz János, Lovász György, Molnár Tamás, Ruzsinszki
György
➢ Wado-ryu: Bisztrony Csaba, Faragó Tibor, Gali Csaba.
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2. sz. melléklet (minta)

Övvizsga rendezési kérelem

Alulírott a ……………………………………………………………………… SE képviselője kérem a
Magyar Karate Szakszövetség Vizsgáztatói Bizottságát, hogy egyesületünk szervezésében tervezett
karate övvizsgára vizsgáztatókat biztosítani szíveskedjen. Tudomásul veszem és elfogadom a
vizsgáztatói szabályzatban foglaltakat, annak rendelkezéseit betartom és az övvizsgán résztvevőkkel
betartatom. Vállalom, hogy az MKSZ VB által kiadott engedély kézhezvételét követő legfeljebb 30
napon belül, az MKSZ regisztrációs díját előre megfizetem. Jelen kérelemmel együtt megküldöm a
pontosan kitöltött övvizsga jegyzőkönyvet.
Az övvizsga helyszíne: _______________________________________________________________
Az övvizsga időpontja: ______________________________________________________________
Rendező szervezet/egyesület neve: ___________________________________________________
Rendező szervezet/egyesület székhelye: _______________________________________________
Felelős képviselő neve: _____________________________________________________________
Felelős képviselő telefonszáma: ______________________________________________________
Felelős képviselő email címe: ________________________________________________________
Vizsgáztatás karate stílusa: _________________________________________________________
Kyu vizsga résztvevőinek száma: _____________________________________________________
Danvizsga résztvevőinek száma: _____________________________________________________
Kérelmezett vizsgáztatók neve: _______________________________________________________

Kelt:___________________________________

_________________________________
kérelmező aláírása
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3.sz melléklet (minta)

Övvizsga részvételi kérelem
Alulírott a ……………………………………………………………………… SE képviselője
kérem a Magyar Karate Szakszövetség Vizsgáztatói Bizottságát, hogy szervezzen egyesületünk
tagjai számára karate övvizsgát. Tudomásul veszem és elfogadom a vizsgáztatói szabályzatban
foglaltakat, annak rendelkezéseit betartom és az övvizsgán résztvevő tagjainkkal betartatom.
Vállalom, hogy az MKSZ VB által megadott helyszínen és időpontban az övvizsgán
résztvevőkkel együtt időben megjelenek, az övvizsga díjakat a vizsgázóktól beszedem, és a
vizsgát megelőző 30 napon belül az MKSZ részére megfizetem. Jelen kérelemmel együtt
megküldöm a pontosan kitöltött övvizsga jegyzőkönyvet.
Az övvizsga igényelt helyszíne(megye)____________________________________________
Az övvizsga kért időpontja: _____________________________________________________
Igénylő szervezet/egyesület neve: _______________________________________________
Igénylő szervezet/egyesület székhelye: ___________________________________________
Felelős képviselő neve: ________________________________________________________
Felelős képviselő telefonszáma: _________________________________________________
Felelős képviselő email címe: ___________________________________________________
Vizsgáztatás karate stílusa: _____________________________________________________
Kyu vizsga résztvevőinek száma: ________________________________________________
Danvizsga résztvevőinek száma: ________________________________________________
Kérelmezett vizsgáztatók neve: _________________________________________________

Kelt:______________________________

______________________________________
kérelmező aláírása
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4. sz melléklet (minta)
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5. sz. melléklet (minta)
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6.sz. melléklet (minta)
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