
A MAGYARORSZÁG  GOJU - RYU KARATE - DO SZÖVETSÉG 

ALAPSZABÁLYA 

 

 

A szervezetet a Fővárosi Bíróság 1993. június 18-án 5260-as sorszám alatt vette nyilvántatásba.  

 

I. 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. Bevezető rendelkezések 

 

A Magyarországi Goju–Ryu Karate-Do Szövetség (nem szakSzövetség) (a továbbiakban: 

Szövetség) a Goju-Ryu Karate-Do (stílus) oktatásával, művelésével kapcsolatos sportfeladatok 

ellátására létrehozott, szervezet. 

 

A Magyarországi Goju–Ryu Karate-Do Szövetség  iskoláinak (pl egyesület, 

sportvállalkozások,) a tevékenységét összehangoló, munkáját segítő, támogató önkormányzati 

elv alapján működő érdekképviseleti szervezet. 

 

2.  

(1) A Szövetség neve: Magyarországi Goju–Ryu Karate - Do Szövetség. 

Rövidített neve: MGKSZ 

A Szövetség neve angolul: Hungarian Goju–Ryu Karate Do Federation 

Rövidített neve angolul: Goju–Ryu Hungary 

 

(2) A Szövetség székhelye: 1205 Budapest, Nagykőrösi út 105. 

 

(3) A Szövetség működési területe: Magyarország. 

 

(4) Az alapítás éve: 1993. 

 

3.  

(1) A Szövetség emblémája: fehér alapon Goju – Ryu  japán felirat 

 

(2) A Szövetség pecsétje: Magyarországi Goju–Ryu Karate Do Szövetség, kör alakú felirat, 

középen „Goju – Ryu” japán írásjelekkel. 

 

(3) A Szövetség zászlaja: zászlón ugyanaz a minta, mint az emblémája. 

 

(4) A Szövetség hivatalos weblapja: www.gojukai.hu 

 

(5) Gazdasági tevékenységet csak másodlagosan, kiegészítő tevékenységként végez a 

Szövetség.  A Szövetség a jelen alapszabályában megjelölt célja megvalósítása gazdasági 

feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végezhet, 

amennyiben ez az alapcél szerinti tevékenységét nem veszélyezteti.  

 

(6) Politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független azoktól anyagi támogatást nem 

fogad el és nem is nyújt. 

http://www.gojukai.hu/


 

 

II. 

 

A SZÖVETSÉG CÉLJA ÉS FELADATAI 

 

4. A Szövetség céljai: 

 

(1) A Szövetség Magyarország területén szervezi, irányítja és segíti a Magyarországi Goju – 

Ryu Karate Do Szövetség tagjainak a harci művészetek terén folytatott (tradícionális- és 

sport)tevékenységét, képviseli tagszervezeteinek és tagjainak érdekeit, valamint részt vesz az 

ifjúság szellemi és fizikai nevelésében. 

 

(2) A Szövetség további célja a Goju-Ryu Karate-Do fejlesztése és népszerűsítése. 

 

5. A Szövetség feladatai: 

 

(1) a Szövetséghez tartozó szervezetek szakmai munkájának elősegítése, 

(2) a Goju-Ryu Karate-Do megismertetése, népszerűsítése és terjesztése, 

(3) a Goju-Ryu Karate-Do technikák fejlesztése, 

(4) karate edzők, bírók és vezetők képzése, 

(5) publikációk megjelentetése, 

(6) versenyek szervezése, a tagok számára a versenyeken való részvétel biztosítása, 

(7) a hazai és nemzetközi sporteseményeken való részvétel elősegítése, 

(8) a Goju–Ryu Karate Do Szövetség képviselete belföldön és külföldön, 

(9) a Goju–Ryu Karate Do Szövetség azon vitás ügyeinek intézése, melyek nem tartoznak más 

szerv hatáskörébe, 

(10) felvilágosítás és véleményadás a Goju–Ryu Karate Do Szövetség ügyeiben, 

(11) a Szövetség fegyelmi szabályzatában meghatározott sportfegyelmi jogkör gyakorlása, 

(12) kyu és dan vizsgák szervezése és lebonyolítása, 

(13) minden más, a Goju-Ryu stílus előbbrevitelét segítő tevékenység. 

 

 

III. 

 

A SZÖVETSÉG TAGSÁGA 

 

6. A Szövetség tagjai: 

 

(1)A Szövetség tagjai a tagokat megillető jogok és az őket terhelő kötelezettségek terjedelme 

alapján: 

a) rendes tagok (sportszervezetek (sportegyesületek és a sportvállalkozások), 

sportiskolák és utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítványok) 

b) tiszteletbeli tagok. 

 

(2) A Szövetség rendes tagja lehet minden, a Goju-Ryu stílussal foglalkozó sportegyesület, 

sporttörvény alapján alakult sportvállalkozás, mely jogi személyiséggel rendelkezik, 

utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, sportiskola amely e karate stílusban 

sporttevékenységet folytat, és amely a karate hagyományaiból eredő szokásokat, tradíciókat  

magára nézve köteletően elfogadja. 



 

 

 

7. A tagsági jogviszony keletkezése és megszűnése: 

 

(1) A Szövetségbe való belépés, illetőleg a kilépés önkéntes. 

 

(2) A Szövetségi  

 rendes tagság felvétellel  

 tiszteletbeli tagság felkéréssel, és annak elfogadásával 

 keletkezik, és 

 a rendes tagok esetében kilépéssel, kizárással, törléssel, 

 a tiszteletbeli tagok esetében lemondással, kizárással valamint a tag halálával  

szűnik meg. 

 

(3) A tagdíj meg nem fizetése esetén, ha a befizetés kétszeri írásbeli felszólítás ellenére sem 

történik meg, a tagot írásban figyelmeztetni kell arra, hogy az elnökség törlni fogja a 

nyilvántarásból. Amennyiben az írásbeli figyelmeztetés kézhezvételét követő 15 napon belül a 

tagsági díj nem kerül megfizetésre, úgy az elnökség megszünteti a tagsági viszonyt és törli a 

tagot a nyilvántartából. 

 

(4) A tiszteletbeli tagok megválasztása az Elnökség hatáskörébe tartozik. 

 

(5) A Szövetség tagjairól az ügyintéző szerv (elnökség) nyilvántartást vezet. 

 

(6) A Szövetség tagjai a küldöttgyűlés által meghatározott mértékű évi tagdíjat (hozzájárulást) 

fizetnek. 

 

(7) A Szövetségből való kilépési szándékát a tagnak legkésőbb a folyó év november 30-

igírásban kell közölnie a Szövetség elnökével, ellenkező esetben a tagság további egy évig a 

kötelezettségekkel együtt fennmarad. Rendkívüli esetben a küldöttgyűlés ettől eltérően dönthet 

úgy, hogy a tag kérésére a kilépésére év közben is lehetőséget biztosít. 

A kilépés a tagot nem mentesíti a tagsága idején keletkezett, adott évre vonatkozó  

kötelezettségei alól, de kilépéskor megszűnik a tagságból eredő jogok iránti igénye. 

 

(8) Törléssel szűnik meg a rendes tagság a tag  szervezet jogutód nélküli megszűnése esetén, 

valamint a 7. (3) pontban rögzített esetben (díjfizetés elmulasztása). 

 

(9) A tagsági viszonyát elvesztett tag az MGKSZ tagság révén szerzett nemzetközi szervezetben 

való tagságát is elveszti. 

 

8. A tagok felvétele 

(1) A rendes tagok felvételéről és törléséről az elnökség határoz.  
(2) A tiszteletbeli tagok felkéréséről és törléséről az elnökség határoz. 

 

9. A Szövetség rendes tagjai: 

 

(1) A Szövetség rendes tagjai a Szövetség keretében működő, Goju-Ryu stílust folytató jogi 

személyiséggel rendelkező 6 (1) a) pontban jelölt szervezetek. 

 



(2) A Szövetségbe belépni kívánó karate szervezet (karate iskola) tagfelvételi kérelmét a 

Szövetség elnökénél nyújthatja be. 

 

 

 

10. A Szövetség tiszteletbeli tagjai: 

 

A Szövetség tiszteletbeli tagjainak azok a személyek kérhetőek fel, akik kimagasló 

tevékenységükkel a Szövetség célkitűzéseit - elsősorban segítő munkájukkal vagy erkölcsileg 

- támogatják. 

 

IV. 

 

A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

11. A rendes tagok jogai és kötelezettségei: 

 

(1) a Szövetség rendes tagjának jogai: 

a) részt vehet a Szövetség tevékenységében és rendezvényein, 

b) képviselője (küldöttje) útján részt vehet a küldöttgyűlésen, 

c) a küldöttgyűlésen szavazati joggal rendelkezik, 

d) képviselője választhat és választható a Szövetség szerveibe,  

e) észrevételeket, javaslatokat tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat a Szövetség, 

valamint szerveinek működésével kapcsolatban, 

f) javaslatot tehet a Szövetséget, a Szövetség szerveit és a sportágat érintő kérdések 

megtárgyalására. 

 

(2) A Szövetség rendes tagjának kötelezettségei: 

a) a sportág fejlődésének és eredményességének elősegítése, 

b) a Szövetség alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint a Szövetség 

szervei által hozott határozatoknak a megtartása, illetőleg megtartásának biztosítása, 

c) a Szövetség által meghatározott célkitűzések megvalósításának elősegítése, 

d) a sportág népszerűsítése, 

e) a tagdíj megfizetése, 

f) a karate hagyományaiból eredő szokások, tradíciók betartása, betartatása. 

 

12.  A tiszteletbeli tagok jogai és kötelezettségei 

 

(1) A tiszteletbeli tag jogai: 

a) tanácskozási joggal részt vehet a Szövetség küldöttgyűlésein, 

b) javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat a Szövetség, valamint szerveinek 

működésével kapcsolatban, 

c) javaslatokat tehet a Szövetséget, a Szövetség szerveit, valamint a sportágat érintő 

kérdések megtárgyalására. 

(2) A tiszteletbeli tag kötelezettségei: 

a) a Szövetség alapszabályának, egyéb szabályzatainak, valamint a Szövetség 

határozatainak a megtartása, 

b) a sportág népszerűsítése. 

 

 



 

 

 

 

 

 

V. 

 

A SZÖVETSÉG SZERVEZETE 

 

13. A Szövetség szervei: 

 

a) a Szövetség legfőbb szerve a küldöttgyűlés, 

b) a Szövetség elnöksége, 

c) a bizottságok, 

 

 

VI. 

 

A SZÖVETSÉG RENDES KÜLDÖTTGYŰLÉSE 

 

14. A küldöttgyűlés összehívása: 

 

A Szövetség rendes küldöttgyűlését évente kell összehívni. A küldöttgyűlés időpontját a 

Szövetség elnökségének legalább 14 nappal korábban meg kell állapítania és annak helyéről; 

időpontjáról, tervezett napirendjéről és az előterjesztett javaslatokról a rendes tagokat, valamint 

a küldöttgyűlésen való részvételre jogosultakat írásban értesítenie kell.  

 

15. A szavazati jog: 

 

(1) A küldöttgyűlésen csak a rendes tagok rendelkeznek szavazati joggal. 

 

(2) A rendes tagok a saját belső szabályaik alapján állapítják meg, hogy ki az őt képviselő 

küldött. Eltérő belső szabályozás hiányában a tag szervezeti képviselője jogosult a 

küldöttgyűlésen képviselni a rendes tagot (pl az egyesületi elnök).  

 

(3) A küldöttet - teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt - eseti 

meghatalmazással más is helyettesítheti a küldöttgyűlésen. A meghatalmazott a 

meghatalmazóját megillető jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik azzal a kivétellel, hogy 

tisztséget nem fogadhat el meghatalmazója nevében. 

 

(4) A Szövetség rendes tagjainak legkésőbb a küldöttgyűlés megkezdésének időpontjáig kell 

bejelenteniük azt a személyt, aki a tagot képviseli és a szavazati jogot gyakorolja. 

 

16. A szavazati jog mértéke: 

 

(1) Valamennyi rendes tag legalább egy (1) szavazati joggal rendelkezik. Amennyiben a rendes 

tag (egyesület, alapítvány stb) létszáma a 20 főt meghaladja, úgy további egy (1) szavazattal 

rendelkezik, valamint  minden további megkezdett 20 fő után további egy-egy (1-1) szavazattal 

bír.  



 

A tag (pl egyesület) létszáma szavazatszám 

- 20 1 

21 - 40 2 

41 – 60 3 

61 – 80 4 

81 – 100 5 

 

(2) A tagi taglétszám számításának alapja az előző évi tagdíjfizetéskor figyelembe vett tagok 

száma. 

 

17. A küldöttgyűlés határozatképessége: 

 

(1) A küldöttgyűlés határozatképes, ha legalább 50% + 1 szavazatra jogosult tag jelen van 

. 

(2) Ha az eredeti időpontra összehívott küldöttgyűlés a megjelentek számára tekintettel 

határozatképtelen, úgy a küldöttgyűlést el kell halasztani és újabb küldöttgyűlést kell 

összehívni.  

Az újabb küldöttgyűlés az eredeti időpontot követő 1 órával későbbi időpontra is öszehívható. 

Az ismételten összehívott küldöttgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a 

megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes, ha a tagokat a meghívóban erről és az 

új küldöttgyűlés időpontjáról előzetesen írásban tájékoztatják. 

 

18. A küldöttgyűlés napirendje 

 

 (1) A küldöttgyűlés napirendjét a Szövetség elnöksége állapítja meg és terjeszti a küldöttgyűlés 

elé. 

 

(2) A Szövetség rendes küldöttgyűlésének legalább az alábbi napirendeket kötelezően 

tárgyalnia kell: 

a) a Szövetség előző éves tevékenységéről szóló beszámoló, 

b) a tagdíj megállapítása, 

c) a Szövetség évi költségvetésének meghatározása, 

d) a Szövetség tagjai által beterjesztett javaslatok. 

 

19. A küldöttgyűlés hatásköre 

 

A küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a) az alapszabály megállapítása és módosítása, 

b) nemzetközi szervezetbe való belépés, illetve onnan való kilépés elhatározása, 

c) az éves tagdíj összegének megállapítása, 

d) a Szövetség évi költségvetésének megállapítása, 

e) éves beszámoló elfogadása, 

f) a Szövetség más Szövetséggel való együttműködésének, szétválásának, valamint 

feloszlásának kimondása, 

g) az ügyintéző és képviseleti szerv tagjainak és elnökének megválasztása,  

h) a Szövetség - más szerv hatáskörébe nem utalt - szabályzatainak megállapítása és

 módosítása, 

i) fegyelmi bizottság tagjainak és elnökének megválasztása 



j) mindazok a kérdések, melyeket jogszabály vagy az alapszabály a küldöttgyűlés

 kizárólagos hatáskörébe utal, illetőleg melyeket a küldöttgyűlés saját hatáskörébe

 von. 

 

20. A küldöttgyűlés határozathozatala 

 

 (1) A küldöttgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, és a 19. (1) a) c) e) f) pontokban   

szabályozott kérdések kivételével, egyszerű szótöbbséggel hozza.  

 

(2) A 19. (1) a), c), e), f) pontjai esetében a jelenlévők 2/3-os többséggel meghozott határozata 

szükséges. Ugyancsak 2/3-os többség szükséges valamely más szerv hatáskörének a 

küldöttgyűlés hatáskörébe vonásához. 

 

(3) A küldöttgyűlés nyílt szavazással hoz határozatot a Szövetség 21. (1) pontjában 

meghatározott tisztségviselőinek megválasztásakor. A tisztségviselők megválasztása titkos 

szavazással történik, ha a szavazásra jogosultak 1/3-a ezt a küldöttgyűlésen indítványozza. 

 

(4) A küldöttgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a 

küldöttgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott 

határozatokat. A jegyzőkönyvet a küldöttgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá, és két, 

a küldöttgyűlés kezdetén erre megválasztott személy hitelesíti. 

 

(5) A jegyzőkönyv másolatát a küldöttgyűlést követő 30 napon belül a Szövetség tagjainak 

elektronikus úton meg kell küldeni. 

 

21. A tisztségviselők megválasztása  

 

(1) A küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik a következő tisztségviselők megválasztása: 

a) az elnök és az elnökség tagjai, 

b) a fegyelmi bizottság tagjai és elnöke  

c) a főtitkár, 

d) igazgató, 

 

 

(2) A Szövetség tisztségviselőit a küldöttgyűlés 5 évre választja. 

 

(3) A tisztségviselők személyére az elnökség tesz javaslatot, de a küldöttgyűlésen a  jelenlévők 

– a jelenlévők bármelyike - is jogosultak adott tisztségre jelöltet javasolni.  

 

(4) Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a leadott szavazatok többségét 

megszerezte. Ha több jelölt esetén az első választási fordulóban egyik jelölt sem kapta meg a 

megválasztáshoz szükséges szavazatot, az újabb választási fordulóban a legkevesebb 

szavazatot kapott jelölt nem vesz részt. Két jelölt esetén mindkét jelöltre lehet szavazni a 

második fordulóban is. A választást mindaddig ismételni kell, amíg a jelöltek valamelyike a 

megválasztáshoz szükséges szavazatot meg nem szerzi. 

 

(5) Két küldöttgyűlés közötti időszakban a Szövetség elnökségéből kiváló tag helyébe az 

elnökség új tagot választhat a rendes tagok valamelyikében tagsággal rendelkező személyek 

közül. Az így választott (legfeljebb egy (1)) tagot a Szövetség következő küldöttgyűlése erősíti 

meg tisztségében vagy választ helyette újat. Az így, az elnökség tagjául választott személyről a 



megválasztását követő 30 napon belül tájékoztatni kell a Szövetség tagjait. Amennyiben a tagok 

1/3-a írásban kéri, úgy a tisztségviselő választásra rendkívüli küldöttgyűlést kell összehívni. 

 

(6) A jelölt beleegyezése szükséges ahhoz, hogy jelölőlistára kerüljön. 

 

(7) A megválasztott tisztségviselőnek elfogadó nyilatkozatot szükséges tennie a tisztség 

betöltéséhez, valamint nyilatkoznia kell arról, hogy a tisztség betöltésére jogosult, személyével 

szemben összeférhetetlenség nem áll fenn. 

 

 

VII. 

 

A SZÖVETSÉG RENDKÍVÜLI KÜLDÖTTGYŰLÉSE 

 

22. 

(1) Rendkívüli küldöttgyűlést kell összehívni: 

a) a Szövetség elnökségének határozata alapján, 

b) ha a Szövetség rendes tagjainak 1/3-a az ok és cél megjelölésével kívánja, 

c) ha a bíróság vagy a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv elrendeli. 

 

(2) A rendkívüli küldöttgyűlést az erre okot adó körülmény bekövetkezésétől számított 30 

napon belüli időpontra kell összehívni. 

Összehívására a rendes küldöttgyűlés összehívásának szabályai irányadók. 

 

(3) A rendkívüli küldöttgyűlésre egyebekben a Szövetség rendes küldöttgyűlésére vonatkozó 

szabályok az irányadóak. 

 

 

 

VIII. 

 

A SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGE 

 

23.  

(1) A Szövetség tevékenységét két küldöttgyűlés közötti időszakban a Szövetség elnöksége 

irányítja. Az elnökség a Szövetség működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult 

szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyek az Alapszabály szerint a küldöttgyűlés kizárólagos 

hatáskörébe tartoznak, vagy amelyeket a küldöttgyűlés saját hatáskörébe vont, vagy a 

Szövetség más szervének hatáskörébe utalt. 

 

(2) Az elnökség feladata és hatásköre: 

a) a Szövetség rendes és rendkívüli küldöttgyűlésének összehívása, 

b) a Szövetség törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása és ellenőrzése 

c) gondoskodás a küldöttgyűlési határozatok végrehajtásáról, és a végrehajtás 

ellenőrzése, 

d) a Szövetség szervezeti és működési szabályzatának, valamint gazdálkodási 

szabályainak megállapítása és módosítása, 

e) a Szövetség működésével kapcsolatos szabályzatok megállapítása és módosítása -

az Alapszabály kivételével, 

f) a nemzetközi tevékenység irányítása, a nemzetközi kapcsolatok szervezése, 



g) Szövetségi – hazai és nemzetközi - versenyek kiírása, szervezése, 

h) bizottságok létrehozása és megszűntetése (a fegyelmi bizottság kivételével, melynek 

megválasztása a küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik), 

i) az általa létrehozott bizottságok tisztségviselőinek és tagjainak megválasztása, 

illetve felmentése, 

j) a küldöttgyűlés hatáskörébe nem tartozó tisztségviselők megválasztása (kinevezése) 

és felmentése  

k) a tagfelvételi kérelmek elbírálása, 

l) a hatáskörébe utalt jogorvoslati kérelmek elbírálása,  

m) a támogatások felosztása a Szövetség rendes tagjai között, 

n) elismerések adományozása, javaslattétel, 

o) átigazolási ügyek elbírálása, 

p) a nemzetközi sporteseményekre történő kiutazások és az azokon való részvétel 

megszervezése, 

q) döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály vagy az Alapszabály, 

illetőleg a Szövetség küldöttgyűlése a hatáskörébe utal. 

 

 

24. Az elnökség tagjai_ 

 

(1) Az elnökség létszáma öt (5) fő. 

 

(2) Az elnökségnek csak olyan nagykorú magyar állampolgár valamint Magyarországon 

letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar 

állampolgár lehet tagja, aki nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától. Az elnökség tagjai 

tisztségüket társadalmi megbízatásként látják el, díjazásban nem részesülnek. 

 

(3) Az elnökség tagjai:  

a) elnök  

b) alelnök 

c) elnökségi tag 

d) főtitkár, 

e) igazgató, 

 

(4) Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei: 

a) az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel, 

b) észrevételek, javaslatok tétele a Szövetség működésével, és a sportággal 

kapcsolatban, 

c) felvilágosítás kérése a sportággal összefüggő kérdésekben, a tisztségviselők 

döntéseivel kapcsolatban, 

d) javaslattétel rendkívüli küldöttgyűlés, elnökségi ülés összehívására, 

e) megbízás alapján a Szövetség képviselete, 

f) a Szövetségi határozatok és ajánlások megtartása, illetőleg végrehajtása. 

 

(5) Az elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók. 

 

(6) Az elnökségi tagság megszűnik: 

a) a mandátum lejártával, 

b) felmentéssel, 

c) visszahívással 



d) elhalálozással, 

e) a Szövetségből történő kizárással. 

 

25. Az elnökség működése 

 

(1) Az elnökség maga állapítja meg munkatervét és (a Szövetség szervezeti és működési 

szabályzatában) az ügyrendjét. 

 

(2) Az elnökség az ügyrendben meghatározott időszakonként, de legalább 6 havonként 

ülésezik. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt az elnök, a főtitkár vagy az elnökségi tagok 

1/3-a az ok és a cél megjelölésével indítványozza. 

 

(3) Az elnökség ülései nem nyilvánosak, azokon az elnökség tagjain kívül csak a meghívott 

személyek lehetnek jelen. Az elnökség esetileg ettől eltérően is rendelkezhet. 

 

(4) Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az 

ülésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A 

hozott határozatokról az érintett szerveket és személyeket a jegyzőkönyv megküldésével kell 

értesíteni. 

 

(5) Az elnökségi ülések jegyzőkönyveit a küldöttgyűlés tagjai kérésükre megtekinthetik. 

 

26. Az elnökség ülései 

 

(1) Az elnökség ülését az elnök hívja össze.  

Az ülés helyéről, időpontjáról és a megtárgyalandó kérdésekről az előterjesztések 

megküldésével - legalább egy héttel korábban értesíteni kell az elnökség tagjait és a 

meghívottakat. Halaszthatatlanul sürgős esetben az elnök rövidebb határidőt is megállapíthat. 

 

(2) Az elnökség a szavazásra jogosult tagok több mint felének jelenléte esetén határozatképes.  

Ha az eredeti időpontra összehívott elnökségi ülés a megjelentek számára tekintettel 

határozatképtelen, úgy az ülést el kell halasztani és újabb elnökségi ülést kell összehívni.  

Az újabb elnökségi ülés az eredeti időpontot követő 1 órával későbbi időpontra is öszehívható. 

Az ismételten összehívott küldöttgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a 

megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes, ha a tagokat a meghívóban erről 

írásban tájékoztatják  

 

(3) Az elnökség a határozatait a (4) pontban rögzített eset kivételével nyílt szavazással, egyszerű 

szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 

 

(4) Az elnökség titkos szavazással hoz határozatot az elnökségi tagok 1/3-ának kérésére. 

 

 

IX. 

 

A SZÖVETSÉG ELNÖKE ÉS ALELNÖKE 

 

27. 

(1) A Szövetség legfőbb tisztségviselője a Szövetség elnöke. Az elnököt és az alelnököt a 

küldöttgyűlés választja 5 évre.  



  

(2) Az elnök feladatai és hatásköre: 

a) az elnökség összehívása és vezetése  

b) a küldöttgyűlés összehívása az elnökség határozata alapján 

c) a Szövetség képviselete. 

d) az Alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a küldöttgyűlési és elnökségi 

határozatok végrehajtásának irányítása és ellenőrzése, valamint ezeknek a 

legközelebbi küldöttgyűlés elé terjesztése jóváhagyásra, megerősítésre. 

e) a Szövetségi testületek munkájának figyelemmel kisérése, javaslattétel ezek 

napirendjére, 

f) a hírközlő szervek tájékoztatása a Szövetség tevékenységéről. 

g) kapcsolattartás a tagszervezetekkel, 

h) személyi javaslatok tétele a bizottságok elnökeire, tagjaira, személyére, 

i) aláírási és utalványozási jogkör gyakorlása, 

j) döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a 

küldöttgyűlés, az elnökség, illetőleg a Szövetség egyéb szervének kizárólagos 

hatáskörébe, 

k) mindazon feladatok ellátása, melyeket jogszabály, az Alapszabály, illetőleg a 

küldöttgyűlés vagy az elnökség az elnök hatáskörébe utal. 

 

(3) Az elnököt a Szövetség reprezentálásában az alelnök segíti. 

 

(4) Az elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén az alelnök teljes jogkörrel és felelősséggel 

helyettesíti, kivéve azokat az ügyeket, melyeket az magának fenntartott. 

 

(5) Az elnökség képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben, vagy az ügyek meghatározott 

csoportjára nézve a Szövetség más tisztségviselőjére is átruházhatja. 

 

 

X. 

 

A SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG 

 

28. 

(1) a Szövetség Számvizsgáló Bizottságot nem hoz létre. 

 

 

XI. 

 

A FEGYELMI BIZOTTSÁG 

 

29. 

(1) A fegyelmi bizottság 3 főből áll, tagjait és elnökét a küldöttgyűlés 5 éves időtartamra 

választja.  

 

(2) Feladata ellenőrizni, figyelmeztetni és fegyelmezni minden olyan tagot, aki a Szövetséggel 

szemben vagy a karate sportágban etikai vagy erkölcsi vétséget követ el továbbá a Szövetség 

tagjaival szembeni fegyelmi eljárások lefolytatása. 

 



(3) A fegyelmi bizottság feladatait, hatáskörét és működésének szabályait a Szövetség fegyelmi 

szabályzata állapítja meg. 

 

(4) A fegyelmi bizottság tagjai az eljárás alatt állóval hozzátartozói vagy más érdekviszonyban 

nem lehetnek. 

 

(5) Határozatképes, ha legalább az elnök + 1fő tag jelen van. 

 

 

XII. 

 

SPORTSZAKMAI BIZOTTSÁGOK 

 

30.  

(1) A Szövetség elnöksége egyes szakfeladatok ellátására (pl.: technikai, versenyszervezői, 

vizsgáztatási, szakmai, tanácsadói szakfeladatokra, stb.) állandó vagy eseti (ideiglenes) 

bizottságokat hozhat létre. A bizottságok tagjait az elnökség az elnök javaslatának 

figyelembevételével visszahívásig választja. 

 

(2) A bizottságok feladatait és hatáskörét a Szövetség szervezeti és működési szabályzata 

tartalmazza. Szükség esetén a bizottságok működésének további részletes szabályait az 

elnökség által jóváhagyott saját működési szabályzatuk határozza meg. 

 

(3) A bizottságok véleményezési, javaslattételi, illetőleg szervezési joggal rendelkeznek 

mindazokban az ügyekban, amelyekre rendelték őket. 

 

(4) A bizottságok üléseit a bizottság elnöke vezeti. A bizottság üléseire meg kell hívni a 

Szövetség elnökét, vagy akadályoztatása esetén alelnökét. 

 

 

XIII. 

 

A FŐTITKÁR 

 

31. 

(1) A Szövetség hivatali szervezetének vezetője a főtitkár. 

 

(2) A főtitkárt a küldöttgyűlés 5 éves időtartamra választja. 

 

(3) A főtitkár feladatai és hatásköre: 

a) összehangolja a Szövetség tagjainak, tisztségviselőinek tevékenységét, 

b) összehangolja az elnökség és a bizottságok munkáját. 

c) szervezi a küldöttgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtását, 

d) előkészíti az elnökség üléseit, 

e) megbízás alapján képviseli a Szövetséget, 

f) az elnök megbízása alapján tájékoztatja a hírközlő szerveket a Szövetség 

tevékenységéről, 

g) gondoskodik az elnökségi ülések jegyzőkönyveinek vezetéséről, őrzéséről, a 

határozatok nyilvántartásáról, 

h) gondoskodik a szükséges nyilvántartások vezetéséről 



i) figyelemmel kíséri a Szövetséggel kapcsolatos jogszabályokat és biztosítja azok 

végrehajtását, szükség esetén kezdeményezi a Szövetségi szabályzatok módosítását, 

j) ellátja mindazon feladatokat, melyeket az Alapszabály vagy egyéb szabályzat, 

illetőleg a küldöttgyűlés vagy az elnökség a hatáskörébe utal. 

 

(4) A főtitkár tevékenységéről a Szövetség elnökségének számol be. 

 

 

XIV. 

 

AZ IGAZGATÓ 

 

32 

(1) Az igazgató folyamatosan intézi a Szövetség működésével kapcsolatos gazdasági teendőket. 

 

(2) Az igazgatót a küldöttgyűlés választja 5 éves időtartamra. 

 

(3) Az igazgató feladatai és hatásköre: 

a) költségvetés elkészítése és a rendelkezésre álló anyagi eszközök szabályszerű 

felhasználása, 

b) bevételek, tagdíjak nyilvántartása 

 

(4) Az igazgató tevékenységéről a Szövetség elnökségének számol be. 

 

 

XV. 

 

A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA 

 

33 

(1) A Szövetség gazdasági tevékenységet csak másodlagosan végezhet. 

 

(2) A Szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik, melyet a küldöttgyűlés határoz meg. 

 

(3) A Szövetség működéséhez szükséges bevételek az alábbiakból tevődhetnek össze: 

a) tagsági díjak, 

b) magánszemélyek és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező 

egyéb szervezetek támogatásai,  

c) alapítványok támogatásai és közérdekű kötelezettségvállalások, 

d) rendezvények bevételei, 

e) televíziós közvetítések jogdíjai, 

f) reklámtevékenységből származó bevételek, 

g) intézményi háttér működéséből származó bevételek,  

h) költségvetési támogatás (pályázat útján elnyert támogatás), 

i) kiegészítő (gazdasági-vállalkozási tevékenység, szolgáltatásnyújtás) 

tevékenységből származó bevételek, 

j) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint 

kiutalt összege, 

k) befektetési tevékenységből származó bevétel, 

l) egyéb bevételek. 



 

(4) A Szövetség költségei, ráfordításai (kiadásai):  

a) a) alapcél szerinti tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek,  

b) b) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül 

kapcsolódó költségek,  

c) c) a Szövetség szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az 

adminisztráció költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a 

több tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési 

leírása;  

d) d) az a)-c) pontok alá nem tartozó egyéb költség.  

  

A Szövetség bevételeit és, költségeit, ráfordításait (kiadásait) a vonatkozó jogszabályban 

meghatározott részletezésben elkülönítetten, a számviteli előírások szerint tartja nyilván.  

 

(5) A Szövetség vagyona lehet: 

a) készpénz (bankbetét, folyószámlán lévő összeg), 

b) készpénzre szóló követelés, 

c) értékpapír, 

d) ingatlan és ingó vagyon. 

 

(6) A Szövetség bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel.  

A Szövetség tagjai a Szövetség tartozásaiért a befizetett tagdíjon túlmenően saját vagyonukkal 

nem felelnek. 

 

(7) A Szövetség a tevékenységi célja szerinti gazdálkodását valamint gazdasági-vállalkozási 

tevékenységét és az abból származó eredmény megállapítását a társadalmi szervezetek 

gazdálkodási tevékenységéről szóló jogszabályok alapján végzi. 

 

(8) A Szövetség gazdálkodásának részletes szabályait a Szövetség gazdálkodási szabályzata 

határozza meg. 

 

 

XVI. 

 

A SZÖVETSÉG JOGKÉPESSÉGE, KÉPVISELETE,ALÁÍRÁSI JOG 

 

34 

(1) A Szövetség képviseletét (és az aláírási jogot) az elnök önállóan gyakorolja. 

Akadályoztatása esetén az alelnök bármelyik elnökségi taggal együttesen gyakorolja.  

 

 

XVII. 

 

A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE 

 

35 

(1) A Szövetség megszűnik: 

a) feloszlásának a küldöttgyűlés által történő kimondásával, 

b) más Szövetséggel vagy társadalmi szervezettel való egyesülésével, 

c) feloszlatásával, 



d) megszűnésének megállapításával. 

 

(2) A Szövetség megszűnése esetén vagyonának felhasználásáról a Szövetség küldöttgyűlése 

rendelkezik. Ha a vagyonról a küldöttgyűlés nem rendelkezett, továbbá ha a Szövetség 

feloszlatással szűnt meg, vagy megszűnését állapították meg, és a vagyonáról nem történt 

rendelkezés, vagyona a hitelezők kielégítése után a civil szervezetek támogatására való 

felhasználás céljából a Nemzeti Együttműködési Alapot illeti meg. 

Végelszámolására - törvény eltérő rendelkezése hiányában - a cégnyilvánosságról, a bírósági 

cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény rendelkezéseit az egyesülési jogról, a 

közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. 

évi CLXXV. törvényben szabályozott eltérésekkel kell alkalmazni. 

 

XVII. 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

36 

A Szövetség tagjai kötelezik magukat arra, hogy a sporttevékenységgel, illetőleg a 

Szövetségben folytatott tevékenységgel összefüggésben egymás között keletkezett vitás 

ügyekben mindaddig nem fordulnak bírósághoz vagy egyéb hatósághoz, amíg a vitás ügyet a 

Szövetség elnöksége nem tárgyalta. 

 

37 

A Szövetség Alapszabályában, illetőleg egyéb szabályzataiban foglalt rendelkezések hivatalos 

értelmezésére a Szövetség elnöksége jogosult.  

Az elnökség állásfoglalása a Szövetség valamennyi tagjára, illetőleg szervére nézve kötelező. 

 

A jelen, a változások megjelölésével szerkesztett alapszabályt a Magyarországi Goju-Ryu 

Karate-Do Szövetség a 2013. május 5. napján megtartott küldöttgyűlése fogadta el. 

 

 

  

  

 

 

 

 ………………………………… 

Harsányi László 

elnök 
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1. Számú melléklet 

 

A Magyarországi Goju–Ryu Karate Do Szövetség dan és kyu fokozatok vizsgaszabályzata 

 

1. Szakasz 

A dan fokozatok 1-9 danig tartanak. A kyu (tanuló) fokozatok 9 - 1 kyuig tartanak. A kyu 

és a dan vizsgák (tradicionális és WKF vizsgák) rendjét, a technikai bizottság által 

kidolgozott és évente aktualizált, az elnökség által jóváhagyott tematikáját a részletes 

vizsgaszabályzat tartalmazza mely alkalmazandó a Szövetség minden tagszervezetére és 

tagjára. 

 

2. Szakasz 

A dan fokozatokat elérők fekete övet viselhetnek, 1-3 kyuig a felnőttek és a juniorok barna 

övet köthetnek. Az egyéb kyu fokozattal rendelkezők az eddigi tradícióknak megfelelő 

színes övet viselhetnek. 

 

3. Szakasz 

Mindazok, akik dan fokozatokat szereznek dan diplomát kapnak. 

 

5. Szakasz 

Vizsgákat évente egyszer kell tartani, a vizsgabizottság elnöke a jelenlévő vizsgáztatók 

közül a rangidős. Edzői javaslat alapfeltétele a vizsgára bocsátásnak. 

 

6. Szakasz 

A danvizsgára jelentkezőknek az elnöknek kell benyújtaniuk a jelentkezési lapjukat, a 

Karate Do teljes történetének leírásával egyetemben, és be kell fizetniük a vizsgadíjat. 

 

7. Szakasz 

A résztvevőknek a részletes vizsgaszabályzatban rögzített vizsgaanyagot kell bemutatni. 

 

8. Szakasz 

A vizsgáztatók minden vizsgánál a kihon, kata, bunkai, és kumite technikákat veszik 

figyelembe. 

 

9. Szakasz 

Tiszteletbeli fokozatokat azok nyerhetnek el, akik megkülönböztetett szolgálatokat vittek 

véghez. 

 

10. szakasz 

Amennyiben egy dan fokozatot szerzett tag szégyent hoz a Szövetségre, az megfosztható 

dan fokozatától, erről a Fegyelmi Bizottság hoz döntést. 

 

12. szakasz 

A Magyarországi Goju–Ryu Karate Do Szövetség tagjai nem vizsgázhatnak 

Magyarországon kívül, a technikai bizottság írásos engedélye nélkül. 

 

13. szakasz 

Minden tag személyesen jelentkezhet a vizsgára. 

 


