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MAGYAR KENDO,IAIDO ÉS JODO SZÖVETSÉG  
JODO  

DAN- ÉS KYUVIZSGA SZABÁLYZAT  
 
A Magyar Kendo,Iaido és Jodo Szövetség (továbbiakban MKSZ) jodo dan- és kyuvizsgáit az alábbi szabályok szerint rendezi: 
 
1. Általános rendelkezések 
1.1. A vizsgaszabályzatot az MKSZ Dan Kollégiuma határozza meg, illetve módosítja, amit az MKSZ Elnöksége hagy jóvá.  
1.2. Az MKSZ  jodo dan- és kyuvizsga szabályzata az International Kendo Federation (FIK) és az ebbe tartozó European Kendo Federation (EKF) által kialakított 

jodo vizsgaszabályzatot követi. 
1.3. Ha valaki más szervezet által adott dan-, vagy kyufokozattal rendelkezik, és a szervezet nem tagja a fent említett FIK-nek, és/vagy EKF-nek, a fokozat nem 

honosítható, valamint nem számít bele a kivárási időbe. 
1.4. Az MKSZ kizárólag azon dan- és kyu fokozatot fogadja el, melyet Magyarországon és külföldön IKF és/vagy EKF tagszervezet bocsátott ki az 5. pont 

feltételei szerint. 
2. Vizsgára jelentkezés feltételei 
2.1. Magyar állampolgárságú vizsgára jelentkezőnek az MKSZ regisztrált tagjának kell lennie. 
2.1.1. Külföldi állampolgárságú vizsgára jelentkezőnek, aki EKF tagországból jött, az EKF által a világhálón vezetett adatbázisban https://admin.ekf-eu.com/  

nyílván kell legyen tartva. Az EKF tagországon kívüli külföldi állampolgárnak az adott ország IKF tagszövetség elnökének aláírásával hitelesített 
vizsgaengedéllyel kell rendelkeznie. 

2.1.2. Akár bel akár külföldi dan-és kyu vizsga esetén az MKSZ tagok jelentkezési feltétele, hogy a vizsga napjától egy évvel visszamenőleg legalább egy az 
MKSZ által szervezett edzőtábor teljes idején vegyen részt. 

2.1.3. A hivatalos edzőtáborokat a tábor ideje alatt az MKSZ Tagsági könyvébe kell felvezetni és aláíratni a tábor vezetőjével, vagy az MKSZ Főtitkárával és a 
vizsgajelentkezés leadáskor mellékelni kell ellenőrzés céljából.  

2.1.4. Különösen indokolt esetekben az MKSZ Elnöke adhat vizsgaengedélyt.   
2.2.  A magyar állampolgárságú vizsgára jelentkezőnek nem lehet semmifajta hátraléka sem az MKSZ, sem a klubja felé. 
2.3. A vizsgára jelentkezőnek teljesíteni kell a két vizsga közötti minimális kivárási időt. 
2.4. A vizsgára jelentkezőnek a vizsga regisztrációdíjat és a vizsgadíjat (a 2.7.-es pontban, alábbi táblázatban közöljük) egy összegben a vizsgát megelőzően 

kell befizetnie, az MKSZ részére. Részletfizetési lehetőség nincs. 
2.5. A vizsgára jelentkezőnek a vizsga napján be kell töltenie a korhatár által megszabott életévet, ha ez nem teljesül (akár egy nappal is kevesebb!) nem 

bocsátható vizsgára. 
2.6. Kivárási idő: az MKSZ regisztráció idejétől számolva 6 hónap, ezután az utolsó vizsga utáni aktív időszak. 
2.7. Az alábbi táblázatban meghatározott korhatárokkal kezdhetik el a fokozattal még nem rendelkezők a vizsgákat: 

KYU/DAN  KIVÁRÁSI IDŐ KORHATÁR VIZSGADÍJ REGISZTRÁCIÓDÍJ 
 

SIKERES VIZSGA ESETÉN 

ÖSSZESEN 

2. Kyu MKSZ regisztráció idejétől számítva 6. hónap   12. év felett 1200 1200 2 400 Ft 

1. Kyu 2. kyu viszga napjától 3 hónap   13. év felett 2500 1500 4 000 Ft 

1. Dan 1. kyu vizsganapjától 6 hónap  14. év felett  4000 2000 6 000 Ft 

2. Dan 1. dan vizsganapjától 1 év  - 6000 2500 8 500 Ft 

3. Dan 2. dan vizsganapjától 2 év  - 8500 3500 12 000 Ft 

4. Dan 3. dan vizsganapjától 3 év  - 15000 8000 23 000 Ft 

5. Dan 4. dan vizsganapjától 4 év - 22000 14000 36 000 Ft 

6. Dan 5. dan vizsganapjától 5 év - 25000 20000 45 000 Ft 

 
2.8          Sikertelen vizsga esetén a vizsgára jelentkező visszakapja a regisztrációdíjat, de a vizsgadíjat nem. 
2.9.            A vizsgázónak a vizsgafokozatok megszerzését 2. kyu fokozattal kell kezdenie. A kezdő fokozat után következő további fokozatot kihagyni, illetve 
 átugorni nem lehet. 
2.10. Amennyiben a fenti pontokban leírt feltételek nem teljesülnek, az MKSZ Elnöksége a sikeresen letett vizsgát a vizsga letételétől számított 3 hónapon belül 

határozatával érvénytelennek nyilváníthatja. 
2.11.  Az MKSZ tagjainak a külföldön történő vizsgán való részvétel feltétele: A Vizsgára jelentkezés feltételeinek maradéktalan teljesülésese és az  

Elnök valamint a Klubelnök vagy annak meghatalmazottjának írásbeli jóváhagyása. 
 
3. Vizsgáztatók képzettsége: 
3.1 Vizsgáztatók lehetnek: 
3.1.1 Az MKSZ Hivatalos Vizsgáztatói névsorában szereplő hazai regisztrált tagok: 

FOKOZAT NÉV 

6.Dan Hábermajer Gábor 

5.Dan Somogyi Tamás,Bota Norbert 

4. Dan Bereczky József, Karádi Adél 

3. Dan  Kozár Zoltán 

 
3.1.2. a Magyar Kendo,Iaido és Jodo Szövetség Technikai Igazgatója és a Szekció Vezető által felhatalmazottak.  
3.2. EKF tagszövetségtől delegált vizsgáztató esetén nevének, EKF számának, valamint dan fokozatának szerepelnie kell az EKF által a világhálón vezetett 

adatbázisban https://admin.ekf-eu.com/  nyílván kell legyen tartva.  
3.3. FIK tagszövetségtől, és nem európai tagországból jött vizsgáztató esetén az adott FIK tagszervezet elnöke, vagy vezetőségi tagja által hitelesített 

danfokozatát igazoló, és vizsgáztatói jogosultságát igazoló nyilatkozattal kell rendelkeznie.  
3.4. A vizsgáztatók képzetsége, előírt száma, és alkalmassági kritériumok. 

DAN/KYU  A VIZSGABIZOTTSÁG MINDEN 

TAGJÁNAK LEGKISEBB FOKOZATA 
A VIZSGABIZOTTSÁG MINIMÁLIS 

LÉTSZÁMA 
A VIZSGABIZOTTSÁGBAN A  MINIMÁLIS 

VIZSGÁZTATÓI JÓVÁHAGYÁS SZÁMA 

3Kyu - 1Kyu min. 3. dan  3 fő min. 2 vizsgáztató jóváhagyása 

1 Dan min. 4. dan   5 fő min. 3 vizsgáztató jóváhagyása 

2 Dan min. 5. dan  5 fő min. 3 vizsgáztató jóváhagyása 

3 Dan min. 5. dan  5 fő min. 3 vizsgáztató jóváhagyása 

4 Dan min. 6. dan  7 fő min. 5 vizsgáztató jóváhagyása 

5 Dan min 7. dan 7 fő min. 5 vizsgáztató jóváhagyása  

6 Dan min 7. dan 7 fő min. 5 vizsgáztató jóváhagyása  

https://admin.ekf-eu.com/
https://admin.ekf-eu.com/
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7 Dan min 7. dan 7 fő min. 5 vizsgáztató jóváhagyása  

 
4.  Vizsgák szervezései Magyarországon 
4.1. Jodo, kyu és dan vizsga időpontokat az MKSZ mindenkori eseménynaptár tartalmazza. 
4.2.  Ha egy MKSZ klub jodo, kyuvizsgát szervez, akkor erre írásbeli engedélyt az MKSZ Technikai Igazgatójától kell kérni a tervezett vizsga napja előtt 21 

munkanappal. A kérelemnek tartalmaznia kell a vizsga tervezett helyét, idejét, a felkérendő vizsgabizottsági tagok névsorát, a vizsgázni kívánók létszámát, 
és azt, hogy milyen fokozatból szeretnének vizsgát rendezni. Ha a kitűzött időpont nem ütközik az MKSZ esemény naptárában lévő időpontokkal. 

4.3. Ha a vizsga megrendezésére alkalmasak a feltételek, a technikai igazgató megadja az írásbeli engedélyt a vizsga időpontja előtt 14 munkanappal. 
4.4. A vizsgabizottság utazási, szállás és étkezési költségeit, valamint a vizsga szervezési költségei (terembérlet, adminisztráció) valamint a vizsga bevételeivel 

az MKSZ rendelkezik. 
4.5. A kyuvizsgáztatókat a mindenkori Technikai Igazgató jelöli ki. 
4.6. A felkért vizsgabizottsági tagok utazási, szállás és étkezési költségein kívül semmifajta anyagi juttatás nem adható sem a klub, sem a vizsgázók részéről. 
 
5.  Külföldön megszerzett jodo fokozat honosítása a Magyar Kendo Szövetségnél 
5.1.  Ha valaki külföldön szerezte meg jodo kyu-, illetve danfokozatát, és szeretné azt elismertetni a MKSZ-el, akkor az alábbi feltételeket kell teljesítenie: 
5.2.  Kizárólag olyan kyu- és danfokozat kerül honosításra, mely fokozatot olyan külföldi szövetségnél szerezte, amely tagja az Európai Kendo Szövetségnek 

(EKF), és/vagy a Nemzetközi Kendo Szövetségnek (FIK) 
5.3.  MKSZ klub tagjának kell lennie, és a klubnak regisztrálnia kell az MKSZ-nél az aktuális évre. 
5.4. A honosítást kérelmező klubjának elnökének írásbeli kérelemmel kell fordulnia az MKSZ elnökéhez, mely kérelemhez csatolni kel l legmagasabb 

danfokozatát igazoló oklevél fénymásolatát, továbbá azon iratok fénymásolatát, mely fokozatának hitelességét igazolják. 
5.5. Ha az MKSZ elnöke ezt külön kéri írásban, a benyújtott danvizsgát igazoló másolatok eredeti példányát 5 munkanapon belül a honosítást kérelmező, vagy 

a klub elnöke köteles bemutatni. 
5.6. A fenti feltételek teljesülésével az MKSZ elnöke a kérelmezőnek EKF/HKF sorszámot bocsát ki, és felveszi az aktuális danfokozattal rendelkezők listájára. 

Az EKF-nél történő “Yudansha list”-re a felvételt az MKSZ intézi. 
5.7.  Ha a fenti feltételek valamelyike nem teljesül, az MKSZ elnöke nem engedélyezi a honosítást. 
 
6.  Szabálytalanul lezajlott vizsga fellebbezése  
6.1.  A vizsgán tapasztalt esetleges szabálytalanságokért a vizsga hivatalos lezárását követő 1 órán belül a vizsgabizottság elnökénél írásban. Melyben pontosan 

le kell írni a tapasztalt szabálytalanságot, annak következményét, és a kérelmet a vizsga érvénytelenítésére. 
6.2.  Fellebbezést kizárólag a vizsgázó(k), a vizsgabizottság tagjai az MKSZ technikai igazgatója és a Főtitkár adhatnak. 
6.3. Fellebbezési formanyomtatvány minta “C” mellékletként csatolva. 
6.4.  A fellebbezést benyújtónak a fellebbezés átvételéről az MKSZ Főtitkára vagy Technikai Igazgató elismervényt kell adni. 
6.5. A fellebbezést követő legkésőbb 1 hónapon belül a Fegyelmi Bizottság vezetésével a szabálytalanságot ki kell vizsgálnia, döntéséről jegyzőkönyvet kell 

felvenni, és megküldeni a klubok vezetőinek, az MKSZ vezetőségének, és a fellebbezőnek. 
 
7. Vizsgakövetelmények az egyes Jodo fokozatok megszerzéséhez 
 
7.1  Írásbeli feladatok 
7.1.1 A vizsgához írásbeli teszt tartozik. 
7.1.2 Az egyes fokozatokhoz tartozó kérdéssorokat a vizsga előtt minimum egy órával ki kell adni a vizsgázóknak, és azt azoknak a vizsga megkezdése előtt, 

legkésőbb 15 perccel le kell adni a vizsgasegédnél. 
 
7.2 Gyakorlati vizsgafeladatok 
 

A kyu fokozati vizsgák feltétele a 13 Sotai dosa (páros) és a 13 Tandoku dosa (egyéni) kihon (alapgyakorlatok) ismerete és helyes végrehajtása. A vizsga 
katá-k bemutatása előtt kérheti a vizsgabizottság ezek bemutatását a vizsgázóktól. 

 

Fokozat Vizsgakövetelmény 

2. kyu ZNKR Jodo kata 1-3 Jo és tachi oldal Írásbeli 

1. kyu ZNKR Jodo kata 1-3 Jo és tachi oldal Írásbeli 

1. Dan ZNKR Jodo kata 1-5 Jo és tachi oldal Írásbeli 

2. Dan ZNKR Jodo kata 2-6 Jo és tachi oldal Írásbeli 

3. Dan ZNKR Jodo kata 5-9 Jo és tachi oldal Írásbeli 

4. Dan ZNKR Jodo kata 7-11 Jo és tachi oldal Írásbeli 

5. Dan ZNKR Jodo kata 8-12 Jo és tachi oldal Írásbeli 

6. Dan ZNKR Jodo kata 11-12 és 3 Koryu kata Jo és tachi oldal Írásbeli 

 
7.3  Vizsgapartnerrel kapcsolatos szempontok 
 
7.3.1 A vizsgázó megválaszthatja vizsgapartnerét. 
7.3.2. A partner köteles tisztában lenni a vizsgázó számjelével, és a vizsga fokozatával. 
7.3.3. Abban az esetben, ha a két személyből csak az egyik vizsgázik, a vizsgázónak a ’jo’ oldal gyakorlataival kell kezdenie a vizsgát. 
7.3.4.  Jo és tachi között két fokozat különbség lehet. 
7.3.5 A Sotai és a Tandoku Dousa valamennyi Kihon ismerete szükséges 
 
 
 

A fenti vizsgaszabályzat visszavonásig érvényes. 
 
 
Budapest, 2021.11.23. 
 
 

Vadadi Zsolt 
      elnök 


