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Magyar Aikikai Aikido Kultúra Szövetség 

 Alapszabálya 

A Magyar Aikikai Aikido Kultúra Szövetség (a továbbiakban Szövetség) alapszabályát a következőképp 

állapítja meg:    

I. 

Általános rendelkezések  

 

1. A Szövetség elnevezése: Magyar Aikikai Aikido Kultúra Szövetség 

Rövidített neve: AIKIKAI MAGYARORSZÁG 

Angol neve: AIKIKAI HUNGARY 

 

2. A Szövetség székhelye: 2600 Vác, Zrínyi Miklós u. 41/C 

 

3. A Szövetség működési területe: országos jelleggel, Magyarország. 

 

4. A Szövetség elektronikus levélcíme: info@aikikai-hungary.hu 

 

5. A Szövetség címere és pecsétje fehér mezőben kék stilizált lótuszvirág, melynek közepén három egyenlő 

szélességű piros, fehér és zöld színű koncentrikus sáv látható. Körülötte az „AIKIKAI HUNGARY” 

felirattal. 

 

5. A Szövetség a tagok közös, tartós, az alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására 

létesített rendelkező jogi személy. A Szövetség önkéntesen létrehozott, önkormányzati elven működő, 

nyilvántartott tagsággal rendelkező civil szervezet.  

6. A Szövetség működése kiterjed az ország egész területére. 

 

7. A Szövetség kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból fedezi. 

 

II. 

A Szövetség célja és tevékenysége 

1. A tagok a sportról szóló 2004. évi I. törvény (Stv.) 29. § (1) bekezdése alapján országos szabadidősport 

szövetséget alapítanak (a továbbiakban: Szövetség) az alapszabályban rögzített célok megvalósítása 

érdekében. A Szövetség, versenyrendszert nem működtet, versenyeket nem szervez, mivel az ellentétes az 

Alapító akaratával és az Aikido szellemiségével. 

2. Az Aikido Ueshiba Morihei (az Alapító) szellemi örökségét folytató harcművészeti irányzat, melynek 

központja az Aikikai Foundation, Aikido World Headquarters (17-18 Wakamatsu Cho, Shinjuku-ku, Tokyo, 

162-0056 Japan; a Hombu Dojo). A Szövetség ehhez az irányzathoz tartozik és elkötelezett ennek értékei 

mellett. 

3. A Szövetség elfogadja a Hombu Dojo 2000. évi (X.1.) Nemzetközi Szabályzatát (International 

Regulations), és tiszteletben tartja annak rendelkezéseit. Saját alapszabályát, valamint egyéb szabályzatait a 

Nemzetközi Szabályzattal összhangban állapítja meg és értelmezi. 

4. A Szövetség legfőbb célja az Aikido magyarországi jelenlétének elősegítése, oktatásának fejlesztése, 

terjesztése, edzés- és vizsgázási lehetőségek biztosítása, és a sportág népszerűsítése. Kiemelt cél a magas 

színvonalú, többek közt professzionális oktatók képzése, oktatói tanfolyamok szervezése hazai és külföldi 

oktatókkal. A sportág szakmai fejlődésének biztosítása érdekében a Szövetség lehetőséget és fórumot kíván 
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teremteni a Japánban lévő központ és a Magyarországon működő, Aikidót gyakorló egyesületek közötti 

kapcsolódásra, tapasztalatcserére. A Szövetség feladatának tekinti bemutató képzések és előadások 

szervezését, és az Aikidóval kapcsolatos kiadványok megjelentetését és terjesztését.  

5. A Szövetség feladata különösen: 

a) A magyar Aikido szervezetek összefogása, érdekvédelme, nemzeti és nemzetközi fórumokon való 

képviselete;  

b) Közös dan vizsgáztatási metódus és keretrendszer kialakítása és érvényesítése 

c) Nemzeti és nemzetközi edzőtáborok szervezése, nemzetközi mesterek meghívása; 

d) A szövetségi internetes honlap (www.aikikai-hungary.hu) fenntartása, rendszeres frissítése és gondozása; 

e) Időszakos hírlevél megteremtése és szerkesztése; 

f) Az Aikido tanulás lehetőségének megteremtése mozgássérültek, fogyatékosok számára; 

g) Instruktorok, oktatók képzése, utánpótlás-nevelés; 

h) Az egészség megőrzése, a testedzésben gazdagabb tiszta, drogmentes életmód kialakítása és megtartása; 

i) Az Aikido területén folytatott európai együttműködés kereteinek továbbfejlesztése; 

j) Az Aikido gyakorlás infrastrukturális hátterének fejlesztése. 

6. A Szövetség működése során a mellérendeltség elvét kívánja érvényesíteni, annak érdekében, hogy a 

Szövetség vezetése ne egy, vagy néhány tag meghatározó befolyása alatt, saját érdekei által vezérelten, 

hanem a közös cél által meghatározottan, hatalmi szándékoktól és gyakorlattól mentesen folyhasson. Mivel 

ezek az alapelvek a Szövetség alapítói számára lényegesek, a Szövetség vezetését ellátó Ügyvivői Testület 

megválasztása és működése során ezen elvek érvényesülését biztosító szabályokat alkotnak, melyek 

elfogadása a Szövetséghez való csatlakozás feltétele, és mely szabályok megszegése a Szövetségből való 

kizárást eredményezheti. 

7. A Szövetség tagszervezetein keresztül a magyar és külföldi állampolgárok sportolási tevékenységének 

biztosítását, szervezését és támogatását is céljának tekinti. E cél megvalósítása érdekében, az egészséges 

életmód jelszavát hirdetve felvállalja, hogy segít a gyermek és ifjúsági korosztály óvodai, iskolai sportolási 

körülményeinek javításában, a valamennyi korosztály egyéni és tömegsport lehetőségeinek megteremtésében 

a szabadidősport és az ahhoz kapcsolódó rendezvények megszervezésében, sport-oktatási és kulturális 

programok szervezésében, az arra rászoruló családok részére, lehetőségeihez mérten, támogatás nyújtásában. 

8. A Szövetség hazai és nemzetközi sportkapcsolatokat épít ki és tart fenn, lehetőséget biztosít az érdeklődők 

számára az Aikido megismerésére és elsajátítására, valamint hozzájárul a társadalmi öntevékenység, a 

közösségi élet kibontakoztatásához. 

 

9. A Szövetség céljait különösen a következő eszközökkel valósítja meg: 

a) edzés- és vizsgalehetőségek biztosítása 

b) sportrendezvények szervezése, az erre vonatkozó hirdetések, kiadványok szerkesztése, a sportági 

szövetség népszerűsítése 

c)a Szövetség működésének, fenntartásának biztosítása, szponzoráció és hirdetések útján. 

 

10. A Szövetség feladatai ellátására:  

a) szolgáltatásokat vehet igénybe és nyújthat 

b) az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult 
c) a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott 

tevékenységére fordítja 

d) gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti  tevékenység 

megvalósítását nem veszélyeztetve végez. A Szövetség vállalkozási  tevékenységet csak céljainak 

megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytat.  

11. A Szövetség politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi 

támogatást nem nyújt, nem állít képviselőjelöltet országgyűlési és önkormányzati képviselőválasztáson. 
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12. A Szövetség főtevékenysége:  

  9319 Egyéb sporttevékenység 

 

Egyéb tevékenységei:  

 5819 - Egyéb kiadói tevékenység 

 7721 - Szabadidős sporteszköz kölcsönzése 

 8551 - Sport, szabadidős képzés 

 9311 Sportlétesítmény működtetése 
 9312 Sportszövetségi tevékenység 

 

 

III. 

A Szövetség tagsága 

 

1. A Szövetség tagja lehet a Közgyűlés által elfogadott minden olyan, az Aikido gyakorlásával és 

Magyarországon történő terjesztésével foglalkozó egyesület vagy alapítvány, amely az alapszabály 

rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, és kötelezettséget vállal a célok megvalósítása 

érdekében történő közreműködésre és a Közgyűlés által meghatározott tagdíj megfizetésére, valamint 

maradéktalanul megfelel az alábbi kritériumoknak: 

• A csatlakozási kérelmet megelőző három évben, valamint a tagsági jogviszony időszaka alatt az 

egyesület vagy alapítvány köztartozás mentes, működése megfelel a törvényi előírásoknak, ellene 

nincs, vagy a vizsgált időszakban nem volt hatósági eljárás, intézkedés. 

 

• Évente pontos taglistát kell benyújtania a szövetség részére. 

 

• Munkájával az Aikikai alapelveivel és értékeivel összhangban cselekszik. nem használ nem aikikai 

aikido fokozatokat, nem tart, vesz részt nem aikikai dan vizsgákon, csatlakozásával nem 

veszélyezteti a jelen tagság közt fennálló összhangot, korábbi működése ezt igazolja. 

 

 

2. Ahol az Alapszabály „tag” kifejezést használ, azon mindig a szavazati joggal rendelkező rendes tagot kell 

érteni.  

 

A tagsági jogviszony keletkezése 

 

3. A tagsági viszony létesítését kérő szervezet a Szövetség Ügyvivő Testületéhez juttatja el belépési kérelmét, 

amelyről az Ügyvivő Testület egyhangúlag határoz. A felvételt megtagadó határozat ellen a Szövetség 

Közgyűléséhez lehet fellebbezni.  

 

4. A Szövetség tagjainak nevét, valamint azok székhelyét az alapszabály nem nyilvános melléklete 

tartalmazza. 

5. A Szövetség pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi magán- vagy jogi személy, aki adományaival segíti 

a Szövetség munkáját. A pártoló tag a Szövetség tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt, a 

pártoló tag a Szövetség szerveibe nem választható, szavazati joggal nem rendelkezik, a Közgyűlés ülésein 

csak tanácskozási joggal vehet részt. Költségvetési szerv a Szövetség pártoló tagja nem lehet. 

 

 

A tagsági viszony megszűnése 

 
6. A tagsági jogviszony megszűnik: 

 a./ A tag kilépésével. 

http://www.teaorszamok.hu/9319/egyéb%20sporttevékenység/
http://www.teaorszamok.hu/9311/sportlétesítmény%20működtetése/
http://www.teaorszamok.hu/9312/sportegyesületitevékenység/
http://www.teaorszamok.hu/9312/sportegyesületi%20tevékenység/


4 

 b./ A jogutód nélküli megszűnésével. 

c./ A tag kizárásával 

 

7. A tagsági jogviszony a Szövetség Ügyvivői Testületéhez intézett írásbeli közléssel bármikor 

megszüntethető. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az Ügyvivői testülethez történő megérkezése napján 

szűnik meg. 

 

8. Az Ügyvivői Testület nyílt szavazással, egyhangú döntéssel kizárhatja a Szövetség tagjai közül azt a tagot, 

aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartást 

tanúsít. 

 

9. Kizárható a tag akkor is, ha hat hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével. A tagdíj 

megfizetésének elmulasztása miatt a tag csak akkor zárható ki, ha a legalább hat hónapos mulasztás elteltét 

követően az Ügyvivői testület írásban – póthatáridő tűzésével és a jogkövetkezményekre, azaz a kizárásra 

történő figyelmeztetéssel – felszólította a tagdíjhátralék teljesítésére, mely felszólítás a póthatáridőn belül is 

eredménytelen maradt. 

 

10. A kizárási eljárást bármely tag vagy szövetségi szerv kezdeményezésére az Ügyvivői Testület folytatja le. 

A kizárási eljárásban a tagot az Ügyvivői Testület ülésére meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a 

szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem 

akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is 

képviseltetheti magát. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az 

indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati 

lehetőségről való tájékoztatást. Az Ügyvivői Testület a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás 

megindulásától számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható módon közli az érintett 

taggal. 

 

11. A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú Ügyvivői Testület határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 

napon belül a Szövetség közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A közgyűlés a fellebbezés tárgyában a soron 

következő ülésén nyílt szavazással, a szavazati joggal rendelkezők 80%. szótöbbségével hozza meg 

határozatát. A közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, 

igazolható módon is közli az érintett taggal. 

 

 

A tagok jogai 

 

12. A Szövetség tagja jogosult a Szövetség tevékenységében részt venni. A Szövetség minden tagja azonos 

szavazati joggal rendelkezik, és részt vehet a közgyűlés döntéshozatalában. A szavazati jogát minden tag a 

képviseletére jogosult személy (vagy az általa írásban meghatalmazott személy) révén gyakorolhatja. 

Tisztségviselőül bármelyik tag által jelölt személy megválasztható, aki a jelölő tagszervezet természetes 

személy tagja. A Szövetség tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik. A tagsági 

jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők. 

 

13. A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - a Szövetség tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. A 

Szövetség tagja a tagsági jogok keletkezésekor – a tagdíjon túlmenően- nem köteles a Szövetség részére 

vagyoni hozzájárulást teljesíteni. A Szövetség részére teljesített vagyoni hozzájárulást vagy annak értékét 

nem lehet visszakövetelni. 

 

A tagok kötelezettségei 

 

14. A Szövetség tagja köteles a Közgyűlés által megállapított mértékű tagdíjat megfizetni, és a közgyűlés 

döntéseit végrehajtani.  

A Szövetség tagja nem veszélyeztetheti a Szövetség céljának megvalósítását és a Szövetség tevékenységét. 

 

15. A Szövetség működése nyilvános, szolgáltatása igénybevételéhez tagsági jogviszony létesítése, vagy az 
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Elnökséghez intézett írásbeli kérelem szükséges. A Szövetség beszámolóit honlapján nyilvánosan közli. 

 

16. A Szövetség tiszteletbeli elnökének, és tagjának az a természetes személy választható meg, aki hosszú 

időn keresztül kiemelkedő tevékenységet fejtett ki az Aikido harcművészeti irányzat fejlődésének, 

elterjesztésének érdekében.  

 

A tiszteletbeli tagokra vonatkozó rendelkezések 

 

17. A tiszteletbeli elnök tanácskozási joggal részt vehet a Szövetség közgyűlésén és Ügyvivői Testületi 

ülésén, a tiszteletbeli tag pedig a Szövetség Közgyűlésének munkájában, továbbá e fórumokon javaslatokat 

tehetnek a Szövetség működését érintő bármely kérdésben. 

 

18. A tiszteletbeli tagok kötelesek a Szövetség alapszabályának és egyéb szabályzatainak a rájuk vonatkozó 

rendelkezéseit betartani, valamint az Aikido népszerűsítését elősegíteni. 

 

19. A tiszteletbeli tagság kilépéssel (lemondással), és a tiszteletbeli tag halála esetén törléssel szűnik meg. 

 

20. A tiszteletbeli tagot tagdíjfizetési kötelezettség nem terheli. 

 

 

A pártoló tagokra vonatkozó rendelkezések 

 

21. A Szövetség pártoló tagja lehet minden természetes és jogi személy, aki pártoló tagként történő felvételét 

kéri, és külön megállapodásban vállalja a Szövetség tevékenységének erkölcsi és anyagi támogatását. 

A pártoló tag tagsági viszonya írásban közölt kilépéssel, a határozott időtartamra kötött megállapodás 

lejártával vagy egyéb módon történő megszűnésével együtt megszűnik.  

 

22. A pártoló tag személyesen vagy képviselője útján tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlés 

munkájában, tájékoztatást kérhet, és javaslatokat tehet a Szövetség tevékenységét érintő bármely 

kérdésben. 

 

23. A pártoló tag köteles a Szövetség alapszabályának és egyéb szabályzatainak rájuk vonatkozó 

rendelkezéseit betartani, az Aikido fejlődését és a Szövetség tevékenységét elősegíteni, a Szövetség 

céljainak megvalósítását – a vele kötött külön megállapodás szerint – anyagilag támogatni. 

 

 

IV. 

A Szövetség szervei 

 

 

1. A Szövetség szervei 

a) Közgyűlés 

b) Ügyvivői Testület 

c) Felügyelő Bizottság 

d) Technikai Bizottság 

 

Közgyűlés 

 

2. A Szövetség döntéshozó szerve a Közgyűlés, a tagok az őket megillető döntési jogköröket a közgyűlésen 

gyakorolják. A Közgyűlés a döntéseit ülés tartásával vagy ülés tartása nélkül hozza. A közgyűlés ülését a 

vezető tisztségviselő meghívó küldésével igazolható módon hívja össze.  

 

3. A meghívónak tartalmaznia kell:  

a) a Szövetség nevét és székhelyét; 

b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését; 
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c) az ülés napirendjét. 

A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni 

kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. 

 

4. A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és az Szövetség 

szervei az Ügyvivői Testülettől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend 

kiegészítésének tárgyában az Ügyvivői Testület 8 napon belül dönt. Az Ügyvivői Testület a napirend 

kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített 

napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 3 napon belül igazolható 

módon közli a tagokkal. 

 

5. Ha az Ügyvivői Testület a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kiegészített napirendi 

pontok szabályszerű kézbesítése nem állapítható meg, úgy a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló 

határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a 

szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, ha valamennyi 

részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag 

hozzájárulnak. 

 
6. A közgyűlés az ülését a Szövetség székhelyén, vagy ha azt a tagok létszáma indokolja, azon közigazgatási 

egység területén tartja, amelyhez a székhely tartozik.  

 
7. A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet, vagyis az 

aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát. A közgyűlés a napirendi 

pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a levezető elnök 

személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint szükség esetén a 

két fős szavazatszámláló bizottságot. 

 

8. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv hitelesítő 

ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, 

illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges, személyét). 

 

9. Ha a közgyűlésülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen 

valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához és annak 

napirendjéhez. (Ptk. 3:17. § (5)) 

 

10. A közgyűlés ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha 

valamennyi részvételre jogosult jelen van, és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához 

egyhangúlag hozzájárul. 

 

11. A közgyűlés ülése akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint 70%-át képviselő 

szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. 

12. Ha a Közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt Közgyűlés az eredeti napirendben, 

szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A megismételt közgyűlést az eredeti - 

határozatképtelenség miatt elmaradt - közgyűlés időpontját követő 8 napon belüli időpontra kell összehívni, 

amely időpont az eredeti közgyűlés meghívójában is meg kell jelölni, azzal az előzetes figyelmeztetéssel, 

hogy a tag távolmaradása esetén a megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes 

lesz a napirend szerinti kérdésekben. 

 

13. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség 

megállapítása során-figyelmen kívül kell hagyni.  

 

14. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

a)  akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta 

előnyben részesít; 
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b)  akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

c)  aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Szövetségnek nem tagja; 

e)  aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy 

f)  aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 

15. A Közgyűlés - eltérő rendelkezés hiányában - határozatait 75%-os szótöbbséggel, nyílt szavazással 

hozza, szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.  

 

16. A Szövetség céljának módosításához és a Szövetség megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a 

szavazati joggal rendelkező tagok egyhangúan meghozott határozata szükséges. 

 

 

17. A tag jogosult a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a Közgyűlés rendjének megfelelően 

felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni. 

 

18. A Közgyűlés szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. A Közgyűlés ülésein a 

tagokon és az ügyvezetésen kívül a Közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály 

vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt. 

 

19. A Közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha ezt a szavazásra jogosult tagok 1/5-e, az ok és a cél 

megjelölésével írásban kéri. 

 

20. Az Ügyvivői Testület köteles a Közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha  

a) a Szövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;  

b) a Szövetség előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy  

c) a Szövetség céljainak elérése veszélybe került. 

 

21. A Közgyűlés hatáskörébe tartozik különösen: 

a) az Alapszabály módosítása; 

b) a Szövetség megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 

c) a vezető tisztségviselők megválasztása és visszahívása; 

d) e) az éves költségvetés elfogadása; 

f) az éves beszámoló - ezen belül az Ügyvivői Testületnek a Szövetség vagyoni helyzetéről szóló 

jelentésének – elfogadása; 

g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Szövetség saját tagjával, vezető 

tisztségviselőjével, a Felügyelő Bizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt; 

h) a jelenlegi és korábbi szövetségi tagok, a vezető tisztségviselők és a Felügyelő Bizottsági tagok vagy más 

szövetségi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés; 

i) a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása és visszahívása; 

j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és 

k) a végelszámoló kijelölése 

l) a tag tagsági jogviszonyának 30 napos felmondási idővel történő felmondással 

m) mindazok a kérdések, amelyeket jogszabály vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe 

utal, illetőleg amelyeket a közgyűlés a saját hatáskörébe von. 

 

22. Az alapszabály a határozathozatalt ülés tartása nélkül is lehetővé teszi, az ilyen határozathozatalt az 

ügyvezetés a határozat tervezetének a tagok részére történő megküldésével kezdeményezi. A tagok vagy 

alapítók számára a tervezet kézhezvételétől számított legalább nyolcnapos határidőt kell biztosítani arra, 

hogy szavazatukat megküldjék az ügyvezetés részére. 

 

23. Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a határozatképességre és szavazásra vonatkozó 

rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha 

legalább annyi szavazatot megküldenek a vezetés részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a 

határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén. 
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25. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha valamennyi tag szavazata 

ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül – 

a vezetés megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal vagy az 

alapítókkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban 

beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja. 

 

 

Az Ügyvivői Testület 

 

26. A Szövetség Közgyűlés által választott ügyintéző szerve az Ügyvivői Testület, amely 5 tagból áll. Az 

Ügyvivői Testület ügyvezetési tevékenységét a Szövetség érdekének megfelelően köteles ellátni. Az 

Ügyvivői Testület tagjai a Szövetség vezető tisztségviselői. A vezető tisztségviselő megbízatása három évre 

szól. A vezető tisztségviselőket a Szövetség tagjai által jelölt személyek közül kell választani. A vezető 

tisztségviselő a Szövetség tagjai részére köteles a Szövetségre vonatkozóan felvilágosítást adni, és számukra 

a Szövetségre vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani. A vezető tisztségviselő az 

ügyvezetési tevékenysége során a Szövetségnek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való 

felelősség szabályai szerint felel a jogi személlyel szemben. 

 

27. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához 

szükséges körben nem korlátozták. A vezető tisztségviselőket a közgyűlés választja meg, nevezi ki vagy 

hívja vissza. A vezető tisztségviselői megbízás a tisztség elfogadásával jön létre. A a vezető tisztségviselők 

megfelelnek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2012. évi V. törvény 3:22.§.(1), (4),(5), (6) bekezdésben, 

3:26.§-ában, valamint a Btk. 61.§. (2) bekezdés i) pontjában szabályozott feltételeknek,  az e 

jogszabályhelyekben meghatározott kizáró körülmények vele szemben nem állhatnak fenn. A vezető 

tisztségviselők nem lehetnek egymás hozzátartozói, és nem állnak közügyek gyakorlásától való eltiltás 

hatálya alatt, nem lehetnek büntetett előéletűek, és a vezető tisztségviselői, vagy egyéb foglalkozástól való 

eltiltás hatálya alatt nem állhatnak. A vezető tisztségviselőkkel szemben az egyesülési jogról, a közhasznú 

jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. 38. §. (1), 

(2), valamint 39.§.(1) bekezdése szerinti kizáró és összeférhetetlenségi körülmények nem állhatnak fenn. 

 

28. Az Ügyvivői Testület határozatait, eltérő rendelkezés hiányában, egyszerű szótöbbséggel, nyílt 

szavazással hozza meg. 

 

29. Az Ügyvivői Testület tagjai közül:  

a) nemzeti ügyekkel foglalkozó ügyvivőt,  

b) nemzetközi ügyekkel foglalkozó ügyvivőt,  

c) gazdasági ügyekkel foglalkozó ügyvivőt választ.  

 

30. A többi ügyvivő testületi tag számára az Ügyvivői Testület további, speciális feladatokat határozhat meg. 

Az ügyvivők a rájuk bízott feladatok ellátásáért, a Közgyűlés és az Ügyvivői Testület döntéseinek a 

végrehajtásáért felelősek a Közgyűlés és az Ügyvivői Testület felé. Az Ügyvivői Testület tagjai feladataikat 

személyesen látják el. 

 

31. A nemzeti ügyekkel foglalkozó ügyvivő feladat- és hatáskörébe tartozik különösen: 

a) a tagszervezetekkel való rendszeres kapcsolattartás, 

b) a magyar hatóságokkal (bíróság, ügyészség, adóhivatal, statisztikai hivatal, minisztériumok, 

önkormányzatok, stb.) való kapcsolattartás és hivatalos ügyintézés, 

c) a szövetségi honlap fenntartása, 

d) a tagnyilvántartás kezelése, 

e) a nemzeti pályázatokon való részvétel ügyintézése, 

f) gondoskodik a feladat-és hatáskörébe tartozó ügyekben a határozati javaslatok előkészítéséről és h) 

benyújtásáról, 

g) valamint minden egyéb ügy olyan intézése, amelyet a Közgyűlés határozatával a nemzeti ügyekkel 

foglalkozó ügyvivő feladatkörébe utal. 
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32. A nemzetközi ügyekkel foglalkozó ügyvivő feladat- és hatáskörébe tartozik különösen: 

a) a tokiói Hombu Dojo-val való kapcsolattartás, a Hombu instruktor meghívása, 

b) a Szövetség nemzetközi szervezetekben (különös tekintettel az Aikikai Alapítványra és a Nemzetközi  

Aikido Szövetségre) való tagságból eredő kötelezettségeinek végrehajtása, valamint a Szövetség érdekeinek 

hatékony képviselete egyéb nemzetközi fórumokon, 

c) gondoskodik a feladat-és hatáskörébe tartozó ügyekben a határozati javaslatok előkészítéséről és 

benyújtásáról, 

d) minden egyéb olyan ügy intézése, amelyet a Közgyűlés határozatával a nemzetközi ügyekkel foglalkozó 

ügyvivő feladatkörébe utal. 

 

33. A gazdasági ügyekkel foglalkozó ügyvivő feladatkörébe tartozik különösen: 

a) az éves költségvetés előkészítése, 

b) az éves zárszámadás előkészítése, 

c) a kötelező éves pénzügyi beszámoló (mérleg), valamint a kötelező adóbevallások elkészítése, 

d) a tagdíjak határidőre történő beszedése, 

e) esetleges szponzorációval kapcsolatos ügyintézés. 

 

34. Az ügyvivők munkájukat átláthatóan, az Alapszabály rendelkezéseivel és az Ügyvivői Testület 

határozataival összhangban végzik. Az Ügyvivői Testület keretmandátumokat fogadhat el, melyekben, ezen 

Alapszabály rendelkezéseivel összhangban, részletesen maghatározhatja az egyes ügyvivők által ellátandó 

feladatokat, kötelezettségeket és az azokkal összefüggő határidőket. 

 

35. Az ügyvivők a Szövetségben végzett munkájukért semmilyen juttatásban nem részesülhetnek, azt 

társadalmi munkában végzik. 

 

36. Az Ügyvivői Testület maga állapítja meg munkatervét és részletes ügyrendjét. Az Ügyvivői Testület 

az ügyrendben meghatározott időszakonként, de legalább három havonként ülésezik, az ülésen 

megválasztja az ülés elnökét, akinek feladata az ülés vezetése, a jegyzőkönyv vezetése, és a határozatok 

végrehajtásának ellenőrzése, és aki a következő ülésig ellátja az ügyintézésért felelős tag funkcióját is (A 

így megválasztott tag a következő ülésig az ügyintézésért felelős tag megnevezést viseli.) Az 

ügyintézésért felelős tag az Ügyvivői Testület ülését vezeti, a testület határozatait nyilvántartja és 

gondoskodik a határozatok végrehajtásáról, a testület összehívásáról.  

 

37. Az Ügyvivői Testület egyhangúlag dönt a tagfelvételről, valamint a keret-mandátumról (azokról a 

lényeges szempontokról, amelyeket az Ügyvivői Testület az egyes ügyvivők feladatainak részletesebb 

meghatározása érdekében lényegesnek minősít, és amelyekre nézve iránymutatást ad a keretmandátum 

alapján döntést hozó tagja számára). 

 

38. Bármely ügyvivő javaslatára az Ügyvivői Testület titkos szavazással hozza meg határozatát. 

 

39. Az ügyintézésért felelős tag a rá háruló feladatok teljesítéséről a következő ülésen számol be. 

Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt az Ügyvivői Testületi tagok valamelyike az ok és a cél 

megjelölésével indítványozza. 

 

40. Az Ügyvivői Testület üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a Technikai Bizottság és a Felügyelő 

Bizottság elnökét, azok akadályoztatása esetén a Technikai Bizottság és a Felügyelő Bizottság által 

kijelölt személyeket, valamint a feladatkörüket érintő kérdések tárgyalásakor – ha a Közgyűlés ilyen 

bizottságok felállításáról határozott – az illetékes bizottságok vezetőit, továbbá azokat a személyeket, akik 

meghívását a Testület indokoltnak tartja. 

 

41. Az Ügyvivői Testület ülései nem nyilvánosak. 

 

42. Az Ügyvivői Testület legalább 4 tagja jelenléte esetén határozatképes.  Az Ügyvivői Testület a 

szükséghez képest - de évente legalább négyszer - tart ülést.  
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Az Ügyvivői Testület üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülésen 

elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. Az Ügyvivői Testület 

határozatairól az érintett szerveket, szervezeteket és személyeket, valamint a határozat végrehajtásában 

érdekelteket a jegyzőkönyv, a jegyzőkönyv kivonata, vagy a határozat megküldésével értesíteni kell. 

 

43. Az Ügyvivői Testület ülését az ügyintézésért felelős hívja össze. Az ülés helyéről, időpontjáról és a 

javasolt napirendről – az előterjesztések egyidejű megküldésével – legalább egy héttel a tervezett időpontot 

megelőzően értesíteni kell az Ügyvivői Testület tagjait és a meghívottakat. Halaszthatatlanul sürgős esetben 

az ügyintézésért felelős tag rövidebb határidőt is megállapíthat, és az ülés rövid úton (e-mail, telefon, fax) is 

összehívható. Amennyiben az ülés összehívására az alapszabályban rögzített értesítési határidőnél rövidebb 

idővel kerül sor, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen minden tag jelen van és egyhangúan hozzájárul 

az ülés megtartásához. (Ptk. 3:17.§ (5)) 

 

 

44. Az Ügyvivői Testület tagjai kötelesek a Közgyűlésen részt venni, a Közgyűlésen a Szövetséggel 

kapcsolatos, megbízatásukat érintő kérdésekre válaszolni, a Szövetség tevékenységéről és gazdasági 

helyzetéről beszámolni. 

 

45. Az Ügyvivői Testület ülését az ügyintézésért felelős tag hívja össze. Az Ügyvivői Testület ülésére minden 

tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 8 

nap időköznek kell lennie. Rendkívüli esetben az ügyintézésért felelős tag azonnali Ügyvivői Testületi ülést 

is összehívhat. Az ügyintézésért felelős tag a meghívókat elektronikus úton (e-mail) küldi meg az Ügyvivői 

Testületi tagoknak. 

 

46. Az Ügyvivői Testület minden döntését jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyvet aláírja az Ügyvivői 

Testület döntéshozatalban részt vevő minden tagja. 

 

47. Az ügyintézésért felelős tag köteles mind a közgyűlés, mind az Ügyvivői Testület által hozott döntések 

nyilvántartását naprakészen vezetni. 

 

48. Az Ügyvivői Testület bízza meg a Szövetség által meghirdetett edzőtábor szervezéséért felelős személyt 

az arra jelentkezők köréből. Az edzőtábor szervezésével megbízott személy(ek) feladataik ellátása során 

szorosan együttműködnek az Ügyvivői Testület tagjaival. 

 

49. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt az Ügyvivői Testület tagja, vagy a Szövetség öt tagja az ok és a 

cél megjelölésével indítványozza.  

 

50. Az Ügyvivői Testület a Szövetség működését érintő, a hatáskörébe tartozó kérdésben döntésre jogosult 

szerv, kivéve azokat az ügyeket, amely az alapszabály szerint a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak, 

vagy amelyeket a Közgyűlés saját hatáskörébe vont. 

 

51. A Ügyvivői Testület feladatkörébe tartozik: 

a) a Szövetség napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala; 

b) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése; 

c) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése; 

d) a Szövetségi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés 

hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása; 

e) a Szövetség jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők 

megválasztatásának előkészítése; 

f) a közgyűlés összehívása, a tagság és a Szövetség szerveinek értesítése; 

g) a Ügyvivői Testület által összehívott közgyűlés napirendjének meghatározása; 

h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás a Szövetséggel kapcsolatos kérdésekre; 

i) a tagság nyilvántartása; 

j) a Szövetség határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; 

k) a Szövetség működésével kapcsolatos iratok megőrzése; a szervezet működésével kapcsolatosan 
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keletkezett iratokba való betekintést az Ügyvivői Testülettől kell írásban kérni, amely e kérésnek 15 napon 

belül köteles eleget tenni, a betekintésre a kérelmezőnek lehetőséget adni; 

l) a Szövetséget érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén a  

törvényben előírt intézkedések megtétele; és 

m) a tag felvételéről való döntés. 

n) olyan nyilvántartás vezetése, amelyből a döntésre jogosult szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, 

illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható. 

o) a közgyűlési, Ügyvivői Testületi döntéseknek az érintettekkel való közlése (ez írásban, ajánlott levél 

megküldése révén történik, illetve ezeket a Szövetség honlapján kell nyilvánosságra hozni) 

p) a Szövetség törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása, 

q) a Szövetség szabályzatainak megállapítása, 

r) a közgyűlés hatáskörébe tartozó bizottságok kivételével a Szövetség állandó és ideiglenes bizottságainak 

létrehozása, szervezetük és működésük szabályainak jóváhagyása, tisztségviselőinek és tagjainak megbízása 

és megbízatásuk visszavonása, 

s) az alapszabály és a Szövetség egyéb szabályzatai által a hatáskörébe utalt jogorvoslati kérelmek elbírálása, 

t) döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály, az alapszabály vagy a Szövetség egyéb 

szabályzata, illetőleg a közgyűlés a hatáskörébe utal. 

 

52. Az Ügyvivői Testület – megfelelő fedezet birtokában – dönt a költségvetésben nem szereplő 

rendkívüli, valamint az előirányzatokat meghaladó kiadásokról. Előirányzat-felhasználási jogkörében – a 

közgyűlésnek történő utólagos beszámolási kötelezettséggel – dönt a költségvetési előirányzatok évközi 

módosításáról és átcsoportosításáról.  

 

53. Az éves költségvetés keretein belül az Ügyvivői Testület hatáskörébe tartozik a Szövetség részére 

ingatlanvagyon megszerzése, megterhelése és elidegenítése, hitel felvétele, jogról való lemondás, 

gazdasági-vállalkozási tevékenység elhatározása, valamint minden olyan határozat meghozatala, 

amelynek alapján a Szövetség számára jelentős vagyoni terhek vagy kötelezettségek keletkeznek. 

 

54. A Ügyvivői Testület köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha 

a) a Szövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 

b) a Szövetség előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy 

c) a Szövetség céljainak elérése veszélybe került. 

Az előző bekezdés alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény 

megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy a Szövetség megszüntetéséről dönteni. 

 

55. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás 

a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával; 

b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével; 

c) visszahívással; 

d) lemondással; 

e) a vezető tisztségviselő halálával ; 

f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 

korlátozásával; 

g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

 

56. A Szövetség tagjai a vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatják. 

 

57. A vezető tisztségviselő megbízatásáról a Szövetséghez címzett, a Szövetség másik vezető 

tisztségviselőjéhez vagy közgyűléséhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. 

 

58. Ha a Szövetség működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével 

vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik 

hatályossá. 

 

Felügyelő Bizottság 
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59. A Felügyelő Bizottság a Közgyűlés által 5 évre választott 3 főből álló testület, tevékenységéért a 

Közgyűlésnek felelős és annak beszámolni tartozik. 

 

60. A Felügyelő Bizottság ülését szükség szerinti gyakorisággal, de legalább évente egyszer tartja, és akkor 

határozatképes, ha az összes tagja jelen van. Határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza. A 

Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. A Felügyelő Bizottság feladata a Szövetségi szervek, 

valamint a jogszabályok, az alapszabály és a Szövetségi határozatok végrehajtásának, betartásának 

ellenőrzése. 

 

61. A Felügyelő Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 

ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja, akivel szemben a 

vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója a Szövetség 

vezető tisztségviselője. 

 

62. A Felügyelő Bizottság tagjai a Felügyelő Bizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A 

Felügyelő Bizottság tagjai a Szövetség ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak. 

 

63. A Felügyelő Bizottság tagjait a közgyűlés választja. A Felügyelő Bizottsági tagsági jogviszony az 

elfogadással jön létre. 

 

64. A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére 

vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a Felügyelő Bizottsági tag lemondó nyilatkozatát a 

Szövetségvezető tisztségviselőjéhez intézi. 

 

65. A Felügyelő Bizottság köteles a tagok vagy az alapítók közgyűlése elé kerülő előterjesztéseket 

megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a közgyűlés ülésén ismertetni. 

 

66. A Felügyelő Bizottság a Szövetség irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető 

tisztségviselőktől és a Szövetség munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Szövetség fizetési számláját, 

pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel 

megvizsgáltathatja. 

 

67. A Felügyelő Bizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza.  

 

68. A Felügyelő Bizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő 

teljesítésével a Szövetségnek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai 

szerint felelnek a jogi személlyel szemben. 

 

69. A Felügyelő Bizottság feladata: 

a) a Szövetség pénz és vagyonkezelésének vizsgálata, 

b) a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások betartásának 

ellenőrzése, 

c) az éves mérleg (számviteli beszámoló) felülvizsgálata, 

d) a gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és kiadások 

teljesítésének évenkénti vizsgálata, 

e) a Szövetségi vagyon megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének ellenőrzése. 

 

70. A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni, és annak 

összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 

a) a Szövetség működése során olyan jogszabálysértés vagy a Szövetség érdekeit súlyosan sértő 

esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, 

illetve enyhítése az intézkedésre jogosult szerv döntését teszi szükségessé, 

b) a Szövetségvezető tisztségviselőinek felelősségét megalapozó tény merült fel. 
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A Szövetségintézkedésre jogosult vezető szervét a Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől 

számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv 

összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. 

 

71. A Felügyelő Bizottság elnöke a bizottság éves tevékenységéről a közgyűlésnek köteles beszámolni. 

 

72. A Felügyelő Bizottság működésére az Ügyvivői Testület működési szabályait kell értelemszerűen 

alkalmazni. 

 

 

 

 

 

73. A Felügyelő Bizottság tagja csak nagykorú személy lehet, és cselekvőképessége a tevékenység 

ellátásához szükséges körben nem lehet korlátozott.  A Felügyelő Bizottság tagja a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2012. évi V. törvény 3:22.§. (1), (4), (5), (6) bekezdésben, 3:26.§-ában, valamint a Btk. 61.§. (2) 

bekezdés i) pontjában szabályozott feltételeknek meg kell, hogy feleljen, az e jogszabályhelyekben 

meghatározott kizáró körülmények nem állhatnak fenn vele szemben, nem lehet  a jogi személy  vezető 

tisztségviselője, továbbá a jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet a hozzátartozója, és nem állhat 

közügyek gyakorlásától való eltiltás hatálya alatt sem. 

 

74. A Felügyelő Bizottság tagja Feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet büntetett előéletű. A vezető 

tisztségviselői, vagy egyéb foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt nem állhat.  

 

75. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáráról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 38.§. (3), a 39.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró és 

összeférhetetlenségi körülmények nem állhatnak fenn a személye tekintetében. 

 

Technikai Bizottság 

 

76. A Technikai Bizottság a technikai témák megvitatására és az ilyen témákban döntésre 

jogosult oktatók köre.  

 

77. A Technikai Bizottság tagjai Aikikai Hungary dojo tagok. A Bizottság tagjait a Szövetség tagszervezetei 

delegálhatják, a saját tagszervezetükből maximum 1 főt.  

 

 

81. A Technikai Bizottság minden tagja birtokolja a shidoin vagy shihan címet. 

 

83. A technikai bizottság kizárólagos feladat- és hatáskörébe tarozik: 

a)  Fukushidoinok és shidoinok jelölése. 

b) Ajánlástétel shihan címre a felterjesztő shihan felé. 

c) Fokozatokat igazoló bizonyítványok elkészíttetése, a kyu- és danfokozatok nyilvántartása. 

d) Fokozattal rendelkezők adatainak tárolása saját irányelvek alapján, az adatvédelmi jogszabályoknak 

megfelelően. 

e) Fokozatokat igazoló bizonyítványok, fukishidoinok, shidoinok és shihanok adatainak nyilvántartása. 

f) Javaslat kidolgozása az Aikido utánpótlás-nevelési és instruktorképzési programjára, illetőleg a Szövetség 

éves szakmai tervének meghatározása, 

g) A Szövetség vizsgaszabályzatának meghatározása, 

h) A Szövetség által támogatott Aikido rendezvények engedélyezése, 

i) Döntéshozatal a meghívandó Hombu Instruktor(ok) személyéről. 

j) Jóváhagyja a Szövetség nevében meghívható instruktorok listáját, valamint azon tagszervezetek által 

meghívható instruktorok listáját, akiknek a meghívásához, vagy az edzőtáboruk lebonyolításához a 
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Szövetség bármely formában támogatást nyújthat, ide nem értve az edzőtáboroknak az Szövetség média 

felületein (honlap, közösségi média, plakát, stb.) való szokásos megjelenítését. 

 

84. A Technikai Bizottság a Technikai és vizsgaszabályzatban határozza meg a saját működési rendjét.  

 

85. A Technikai Bizottság döntéseivel szemben fellebbezni a Szövetség Közgyűlésénél írásban lehet. 

 

86. A Technikai Bizottság vezetőjét (Person in Charge) a Technikai Bizottság a saját tagjai közül közvetlenül 

választja 3 év időtartamra. A Technikai vezetőt a Technikai Bizottság tagjai bármikor visszahívhatják.  

 

87. A Technikai Bizottság vezetőjének feladat- és hatáskörébe tartozik különösen: 

a) Összehívja és vezeti a Technikai Bizottság üléseit, 

b) Javaslatokat tesz a Technikai Bizottság hatáskörébe tartozó kérdésekben, 

c) Megszervezi és ellenőrzi a danvizsgák lebonyolítását, 

d) Ellenőrzi a danvizsgával kapcsolatos dokumentáció hitelességét, 

e) Továbbítja a danvizsga eredményeket a Hombu Dojo felé, 

f) A danvizsga jelentkezési lapokat aláírásával hitelesíti, 

g) A danvizsga eredmények továbbítását a Hombu Dojo felé csak abban az esetben tagadhatja meg, ha a 

vizsga lebonyolítása során rendellenességet tapasztal, a szabályszerűen megtartott és lefolytatott danvizsga 

eredményeket azonban nem érvénytelenítheti. 

h) A Hombu Dojoban működő Grading Committe részére mind a sikeres, mind a sikertelen dan vizsgát , 

valamint a Technikai Bizottság által elfogadott felterjesztéseket haladék nélkül jelenti,i) Képviseli a 

Technikai Bizottságot, mint testületet. 

  

 

V. 

A Szövetség képviselete 

 

1. A Szövetséget a gazdasági ügyekért felelős ügyvivő, vagy a nemzeti ügyekért felelős ügyvivő és a 

nemzetközi ügyekért felelős ügyvivő együttesen képviselik. A bankszámla feletti rendelkezési jogot a 

gazdasági ügyekért felelős ügyvivő vagy a nemzeti ügyekért felelős ügyvivő és a nemzetközi ügyekért 

felelős ügyvivő együttesen gyakorolják.  

 

2. A Szövetségnek a civil szervezetek nyilvántartásába bejegyzett képviselője képviseleti jogának korlátozása 

és nyilatkozatának feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötése harmadik személyekkel szemben nem hatályos, 

kivéve, ha a harmadik személy a korlátozásról vagy a feltétel bekövetkeztének vagy a jóváhagyásnak a 

szükségességéről és annak hiányáról tudott vagy tudnia kellett volna. 

 

 

VI. 

A Szövetség határozatainak bírósági felülvizsgálata 

 

1. A Szövetség tagja, a Szövetség vezető tisztségviselője és Felügyelő Bizottsági tagja kérheti a bíróságtól a 

tagok és a Szövetség szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő 

vagy az alapszabályba ütközik. 

 

2. A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az időponttól számított harminc napon belül lehet keresetet 

indítani a Szövetség ellen, amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett vagy a határozatról tudomást 

szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított egyéves, jogvesztő határidő elteltével per nem 

indítható. 

 

3. Nem jogosult perindításra az, aki a határozat meghozatalához szavazatával hozzájárult, kivéve, ha tévedés, 

megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés miatt szavazott a határozat mellett. 

 

4. Ha a határozatot a Szövetség vezető tisztségviselője támadja meg, és a Szövetségnek nincs más olyan 
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vezető tisztségviselője, aki a Szövetség képviseletét elláthatná, a perben a Szövetséget a Felügyelő Bizottság 

által kijelölt Felügyelő Bizottsági tag képviseli. Ha a Szövetségnek nincs Felügyelő Bizottsága, vagy a 

Felügyelő Bizottság valamennyi tagja felperesként perben áll, a bíróság a Szövetség perbeli képviseletére 

ügygondnokot rendel ki. 

 

5. A határozat hatályon kívül helyezése iránti per megindításának a határozat végrehajtására halasztó hatálya 

nincs. A bíróság indokolt esetben a felperes kérelmére a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A 

felfüggesztést elrendelő végzés ellen nincs helye fellebbezésnek. A perben bírósági meghagyás nem 

bocsátható ki. 

 

6. Ha a határozat jogszabályt sért vagy Alapszabályba ütközik, a bíróság a határozatot hatályon kívül helyezi 

és szükség esetén új határozat meghozatalát rendeli el. 

A határozat hatályon kívül helyezését kimondó bírósági ítélet hatálya a határozat felülvizsgálatának 

kezdeményezésére jogosult, de perben nem álló más személyekre is kiterjed. 

 

 

VII. 

A Szövetség gazdálkodása és vagyona 

 

1. A Szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik. 

 

2. A Szövetség vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem 

veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában 

meghatározott tevékenységére fordítja. 

 

3. A Szövetség a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott 

tevékenységére fordítja. 

 

4. A Szövetség váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, illetve 

vállalkozásának fejlesztéséhez a tevékenységet veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, valamint az 

államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve törlesztésére nem használhatja 

fel. 

 

5. A Szövetségnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve a vállalkozási tevékenységéből származó 

bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartania. 

 

6. A Szövetség befektetési tevékenységet csak a közgyűlés által elfogadott befektetési szabályzat szerint 

folytathat. 

 

7. A Szövetség bevételei: 

a) az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól céljára vagy működési költségei 

fedezésére kapott támogatás, illetve adomány, 

b) az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó 

bevétel, 

c) a Szövetség eszközeinek befektetéséből származó bevétel, 

d) a tagdíj, melynek mértékét a Közgyűlés határozza meg,, 

e) egyéb bevételek. 

 

8. A Szövetség kiadásai: 

a) a cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások), 

valamint 

b) a működési költségek körében felmerült közvetlen kiadások, ráfordítások. 

 

9. A Szövetség vagyona: 

a) készpénz (bankbetét, folyószámlán levő összeg), 
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b) készpénzre szóló követelés 

c) ingó- és ingatlanvagyon. 

 

10. A Szövetség bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel. A Szövetség 

tagjai a Szövetség tartozásaiért –a befizetett tagdíjon túlmenően – saját vagyonukkal nem felelnek. 

 

 

VIII. 

A Szövetség megszűnése 

 

1. Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak Egyesülettel egyesülhet, és csak Egyesületekre válhat 

szét. 

 

2. A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl a Szövetség jogutód nélkül 

megszűnik, ha 

a) a Szövetség megvalósította célját vagy a Szövetség céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt 

nem határoztak meg; vagy 

b) a Szövetség tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a két tagszervezetet. 

 

3. A Szövetség jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó 

vagyont az alapszabályban meghatározott, a Szövetség céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására 

létrejött szervezetnek kell átadni. A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a 

vagyont, ha az alapszabály nem tartalmaz rendelkezést a megszűnő Szövetség vagyonáról, vagy ha az 

alapszabályban megjelölt szervezet a vagyont nem fogadja, el vagy azt nem szerezheti meg. 

 

4. A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában rendelkezik, a 

vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A vagyon feletti rendelkezési jog a 

Szövetség törlésével száll át az új jogosultra. 

 

5. A Szövetség jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e minőségükben a 

Szövetségnek okozott károk miatti kártérítési igényt - a jogerős bírósági törléstől számított egy éven belül - a 

Szövetség törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a 

megszűnéskor fennmaradó szövetségi vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna 

adni. 

 

6. Ha a Szövetség jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt 

érvényesíthetnek a Szövetség vezető tisztségviselőivel szemben a szerződésen kívül okozott károkért való 

felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő a Szövetség fizetésképtelenségével fenyegető helyzet 

beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő 

megszűnés esetén nem alkalmazható. 

 

IX. 

Záró rendelkezések 

 

Az alapszabályhoz csatolt „Vizsgáztatási irányelvek” melléklet az alapszabály integráns része.  

 

Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

(Ptk.), a sportról szóló 2004. évi I. törvény, és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az 

irányadóak. 

 

 

Kelt: Budapest, 2018. 11. 11.  

 

        Magyar Aikikai Aikido Kultúra Szövetség 

Hochstrasser Norbert
Draft
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Vizsgáztatási irányelvek 
(Kivonat a Magyar Aikikai Aikido Kultúra Szövetség Technikai és Vizsgaszabályzatából) 

 
CÉL 
A szabályzat meghatározza a Magyar Aikikai Aikido Kultúra Szövetség (AH) technikai és vizsgabizottságának működési rendjét, a dan 
és kyu vizsgáztatással kapcsolatos szabályokat, illetve a magas fokozatok és oktatói címek kiadásának feltételeit és módját. 
 
Az AH, alapszabályának megfelelően elkötelezett abban, hogy a vizsgáztatással, oktatói címek és egyéb oklevelek kiadásával követi 
az Aikikai Hombu Dojo nemzetközi szabályait és előírásait. Az állandó és eseti bizottságok törekednek arra, hogy tevékenységük 
mindenkor összhangban legyen az Aikikai alapelveivel. 
 
HATÓKÖR 
A szabályzat hatálya kiterjed az AH minden tagszervezetére, pártoló tagjára, valamint a tagszervezetekben gyakorló aikidokákra. 
 
ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOK 
Az AH-nak két állandó bizottsága van mely technikai kérdésekben illetékes: 

- Technikai bizottság (Technical Committee) 
- Vizsgabizottság (Grading Committee) 

A közösen megállapodott célok elérése érdekében további ad hoc bizottságok és/vagy munkacsoportok működését 
kezdeményezhetik. 
 
TECHNIKAI BIZOTTSÁG 
A Technikai Bizottság (TB) az Aikido harcművészettel kapcsolatos technikai és szakmai témák megvitatására, illetve az ilyen 
témákban döntésre jogosult oktatók köre. 
 
VIZSGABIZOTTSÁG 
Az AH-ban a Vizsgabizottság (VB) tagjai jogosultak dan vizsgáztatásra, a kyu és dan vizsgáztatással kapcsolatos szabályok és 
feladatok meghatározására, illetve a magas/megajánlott fokozatokkal kapcsolatos felterjesztésekre, döntésekre. A VB működése és 
döntései összhangban vannak az Aikikai szabályaival és alapelveivel. 
 
KYU VIZSGÁK 
A kyu vizsgáztatás tagszervezeti felelősség és feladat. A tagszervezetek: 

- kötelesek betartani a vonatkozó AH és Aikikai alapelveket; 
- saját vizsgarendet tartanak fenn, melyhez minimum elvárásként a Hombu dojo vizsgarendet veszik alapul 
- betartják a Hombu által előírt kivárási időket; 
- nyilvántartják a vizsgáikat és a vizsgázók fokozatait; 
- önálló oklevelet, vagy bizonyítványt bocsátanak ki sikeres vizsga esetén; 

Kyu vizsgát AH shidoin, vagy shihan önállóan, vagy minimum három AH fukushidoin bizottságban tarthat. Ettől eltérni kizárólag a VB 
előzetes jóváhagyása mellett lehet. 
 
Kyu vizsga más tagszervezetnél kizárólag a saját tagszervezet vezetőjének (dojocho), vagy saját TB tagjának jóváhagyása mellett 
tehető. 
 
Szabálytalanság észlelése esetén az eset kivizsgálásához a TB vezetőt kell értesíteni, aki a vizsgálat eredményéről tájékoztatja a VB-
t. A végső döntést a VB hozza. Kyu fokozat csak nyilvánvaló szabálytalanság esetén vonható vissza. 
 
A dojok vagy vizsgáztatók szabadon dönthetnek a kyu vizsga díjairól. 
 
Kyu vizsgát olyan AH tagszervezeti tag tehet, aki megfelel a saját szervezete elvárásainak. 
 
DAN VIZSGÁK 
Az AH Aikikai dan fokozatokra vizsgát szervezhet, kizárólag a saját tagszervezeteiben gyakorló aikidokák részére. A vizsgáknak 
minden szempontból meg kell felelniük az Aikikai vonatkozó előírásainak. 
 
 
 
 
 
VIZSGÁK 
A vizsgák célja az aikidokák aktuális tudásszintjének felmérése, visszajelzés adása a további fejlődés érdekében. A vizsgáknak hozzá 
kell járulnia az aikidokák, illetve az Aikido fejlődéséhez. 
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A megítélt fokozatokhoz tartozó elvárt tudásszintnek összhangban kell lennie a Hombu Dojo elvárásaival. 
 
Dan vizsgát kizárólag TB tag szervezhet. A vizsgát legalább három hónappal az esemény előtt be kell jelenteni a TB vezetőnek, aki 
megrendeli az esemény felvételét a közös naptárba. 
 
A vizsgaanyag elvárásai nem lehetnek alacsonyabbak a Hombu dojo dan vizsgaanyag által elvártnál. Ugyanez vonatkozik minden 
további előfeltételre is. 
 
A vizsgák eredményéről a szervező a lehető legrövidebb időn belül (max. 3 nap) köteles tájékoztatni a TB vezetőt. 
 
A vizsgákat megfelelő körülmények közt kell tartani, ahol páronként legalább 10m2 áll a vizsgázók rendelkezésére. 
 
A vizsga díját japán yenben az AH közzéteszi a szövetség honlapján. A vizsgázókat további 5000 Ft adminisztrációs díj terheli, mely 
sikertelen vizsga esetén is befizetendő. Amennyiben az adminisztrációs díj nem fedezi a vizsga költségeit, úgy a szervező 
tagszervezet fedezi a különbözetet. 

 

Hochstrasser Norbert
Draft


