
 

 

Magyar Judo Szövetség  

Országos Dan kollégiumának 
(Továbbiakban: ODK) 

Dan fokozatokkal kapcsolatos szabályozása 

/IJF Dan Bizottság szabályozása alapján/ 
Elfogadva: 2010. 

Övfokozatok 
Az övfokozatok és a Danok nagy fontossággal bírnak a judo oktatási rendszerben.  A judo alapítója, 
Jigoro Kano elméletében sportágunk egy fizikai és mentális oktatási rendszer és az övfokozatok 
segítségével mérjük a tanítványok előrehaladását. A judo területen történő előrehaladást értjük ez 
alatt, de valakinek minél nagyobb az övfokozata, annál jobban számít az egyénnek, mint emberi 
lénynek a fejlődése. 

Országos Dan Kollégium 
Az Országos Dan Kollégium, Szervezeti és Működési Szabályzata szerint működik. 

A Dan Kollégiumot a Magyar Judo Szövetség Küldött Közgyűlése hozta létre. A kollégium elnöksége 9 

főből áll, amelyből 3főt / elnök, elnökhelyettes, titkár / a Dan Kollégium Küldött Közgyűlése választ 

meg, további tagjait 6fő / Regionális Dan Kollégium elnökei / a Regionális Judo Szövetség választja 

meg és delegálja az elnökségbe. Kyu vizsgáztatást a clubedzők /6-5-4kyu / valamint a Regionális Dan 

Kollégium vizsgabizottsága végzi / 3-2-1kyu/. A kyu (6-5-4-3-2-1) vizsgák regisztrációja a Regionális 

Dan Kollégium feladata. Dan fokozatokra a Dan Kollégium Vizsga Bizottsága jogosult. A Dan 

adományozásra a Dan Kollégium elnöksége jogosult. A dan fokozatokkal kapcsolatos regisztráció a 

Dan Kollégium feladata. A vizsgáztatói jogosultságot külön szabályzat rögzíti.  

Dan fokozatok 
6. Dan fokozatig a kompetencia a nemzeti szövetségeké. Amennyiben az IJF által formalizálni 
szeretnének 6. Danig, akkor kérvényt kell benyújtaniuk a kontinentális szövetség felé. 
A 7. Dan fokozatot csak a kontinentális szövetség érvényesítheti. 
A 8. vagy magasabb Dan fokozatok kérvénye, miután véleményezték a kontinentális igazgatók, a IJF 
Bizottság igazgatójához kerül, aki megvizsgálja az előterjesztést és megbeszélést kezdeményez. 
10. Dan fokozat kizárólag az IJF EC által egyhangú döntéssel adható. 
A diplomák és lehetséges Dan kártyák megküldése 7. vagy alacsonyabb Dan esetében a kontinentális 
bizottsági tagok felelőssége. Magasabb Dan fokozat esetében az IJF a felelős ezen dokumentumok 
megküldéséért. 

Dan fokozatok hivatalos elismerése 

Az IJF kizárólag azon Dan fokozatokat ismeri el, amelyeket a nemzeti szövetség ítélt oda saját 
tagjának. Nemzeti szövetség nem adhat Dan fokozatot egy másik nemzeti szövetségbeli tagnak az 
érintett nemzeti szövetség írásbeli hozzájárulása nélkül. E nélkül a hozzájárulás nélkül az IJF nem 
ismeri el az adott Dan fokozatot. Minden nemzeti szövetség felelőssége, hogy a dan fokozatok 
odaítélése összhangban legyen az IJF szabályozásával. 

Diplomák 

IJF Dan fokozatok átadása a kontinentális szövetség elnöke által kell, hogy történjen, méghozzá annak 
a kontinens elnökétől, akihez az adott személy tartozik. 



 

 
Kérvényezés folyamata 

A kérvényezési folyamatot az EC állította fel. 1-6. Danig az odaítélés a nemzeti szövetség hatásköre, 
felelőssége. 7. Dan fokozatot a nemzeti szövetség kérvényezi és a kontinentális szövetség EC-je 
hagyhatja jóvá a kontinentális Dan igazgató véleménye alapján. 
8. Dant szintén a nemzeti szövetség kérvényez, a kontinentális szövetség véleményez az IJF Dan 
Bizottságával egyetemben, és az IJF EC hagyhatja jóvá. 
A Dan odaítélésének díját és a diplomák, ID kártyák árát az EC állapítja meg. 
 

MJSZ ODK a vizsgáztatás során az alábbi sorrendben kéri a katák 

bemutatását: 

1. I.dan Nage no Kata  (a dobások katája) 

2. II.dan Katame no Kata (a rögzítések katája) 

3. III.dan Kime no Kata ( a határozottság katája, /a régi, klasszikus önvédelmi kata/ 

4. IV.dan Kodokan Goshin Jutsu Kata (a Kodokan önvédelmi katája) 

5. V.dan Koshiki no Kata (a régi harcművészet katája) 

6. VI.dan Ju no Kata (a lágyság katája) 

A Dan vizsga alkalmával, a Tori és az Uke szerepét is tudni kell!  

Nemzeti szövetség szint 

 Minimum 
életkor 

Szükséges fokozat Az előző 
fokozat 

megszerzésétől 
számítottan 

eltel idő 
minimálisan 

 Hány Katat kell 
ismerni, vagy 

melyiket 

1. Dan 15 barna öv 1 év  Nage No Kata 

2. Dan 17 1. Dan 2 év  Katame no Kata 

3. Dan 20 2. Dan 3 év  Kime no Kata 

4. Dan 24 3. Dan 4 év  Kodokán Goshin 
jitsu Kata 

5. Dan 
6. Dan 

29 
35 

4. Dan 
5. Dan 

5 év 
6 év 

 Koshiki no Kata 
Juno no Kata 
 

 
Hatályba lépés ideje: 2018. január 01. 
Jóváhagyta MJSZ elnöksége: 2017. október 25-én  
 
Flóri Miklós sk. 
ODK elnök 
 
 
 

 
 



 

 

Magasabb Dan fokozatok adományozása 

Nemzeti szövetség szinten 

 Kategória Minimum 
életkor 

Előző Dan óta eltelt minimális 
idő 

Kata tudás 
szükségessége 

6. Dan A 30 6 év Koshiki no kata 

 B 35 8 év Koshiki no kata 

 C 40 10 év Koshiki no kata 

 D 50 12 év ÉS 25 év az 1. Dan 
megszerzése óta 

Koshiki no kata 

Kategóriák 

 Versenyző esetén Bíró esetén Tisztviselő Keretedző 
esetén 

Klub edző 
esetén 

A Olimpiai vagy VB érem IJF IJF vagy 
kontinentális 

A keret edzője  

B felnőtt válogatott 
kerettag 

Kontinentális Nemzeti B keret edzője Nemzetközi 
szintű 
versenyzője 
van 

C Felnőtt OB érmes Nemzeti Régiós C keret edzője Nemzeti 
szintű 
versenyzője 
van 

D Egyéb Egyéb Egyéb Egyéb Egyéb 

Kontinentális szövetségi szint 

 Kategória Minimum 
életkor 

Előző Dan óta eltelt minimális 
idő 

Kata tudás 
szükségessége 

7. Dan A 38 8 év Minden kata 

 B 45 10 év Minden kata 

 C 50 10 év ÉS 25 év az 1. Dan 
megszerzése óta 

Minden kata 

 D 62 12 év ÉS 30 év az 1. Dan 
megszerzése óta 

Minden kata 

Kategóriák 

 Versenyző esetén Bíró esetén Tisztviselő Keretedző 
esetén 

Klub edző 
esetén 

A Olimpiai vagy VB érem IJF IJF vagy 
kontinentális 

A keret edzője  

B felnőtt válogatott 
kerettag 

Kontinentális Nemzeti B keret edzője Nemzetközi 
szintű 
versenyzője 
van 

C Felnőtt OB érmes Nemzeti Régiós C keret edzője Nemzeti 
szintű 
versenyzője 
van 

D Egyéb Egyéb Egyéb Egyéb Egyéb 



 

 

IJF szint 

 Kategória Minimum 
életkor 

Előző Dan óta eltelt minimális 
idő 

Kata tudás 
szükségessége 

8. Dan A 50 10 év Minden kata 

 B 60 15 év Minden kata 

 

 Kategória Minimum 
életkor 

Előző Dan óta eltelt minimális idő Kata tudás 
szükségessége 

9. Dan A 60 10 év Minden kata 
gyakorlati és 

elméleti ismerete 

 

 Kategória Minimum 
életkor 

Előző Dan óta eltelt minimális idő Kata tudás 
szükségessége 

10. Dan A 70 10 év Minden kata 
gyakorlati és 

elméleti ismerete 

 

Kategóriák 

 Versenyző esetén Bíró esetén Tisztviselő Keretedző 
esetén 

Klub edző 
esetén 

A Olimpiai vagy VB érem IJF IJF vagy 
kontinentális 

A keret edzője  

B felnőtt válogatott 
kerettag 

Kontinentális Nemzeti B keret edzője Nemzetközi 
szintű 
versenyzője 
van 

C Felnőtt OB érmes Nemzeti Régiós C keret edzője Nemzeti 
szintű 
versenyzője 
van 

D Egyéb Egyéb Egyéb Egyéb Egyéb 

Egyéb rendelkezések 
Kivételes esetben magas rangú személyeknek Dan fokozatot ítélhet oda az IJF EC. 8-10. Dan esetén a 
kritérium: 
Csak olyan személynek adható, aki 

- folyamatosan tevőlegesen részt vesz a judo tevékenységben, úgy mint, versenyek, tanítás, 
edzés, edző, bíró vagy adminisztrátor; 

- aktívan judózott; 
- kiváló személyiség, elismerten karizmatikus, kisugárzása van, erkölcsös; 
- kiváló karriert futott be; 
- fokozatosan szerzett Dan fokozatokat 1-től 7-ig anélkül, hogy kihagyott volna (egyszerre 

kapott volna meg többet) Dan fokozatokat; 
- jutalmazott kell, hogy legyen nemzeti szintű versenyen; 
- mind a nemzeti szövetségnek, mind a kontinentális szövetségnek ajánlásával kell 

rendelkeznie; 
- a jelöltet csak az a nemzeti szövetség kérvényezheti, amelyik nemzetnek a tagja; 
- kivárási idő és minimum életkor tekintetében meg kell, hogy feleljen az előző táblázatoknak; 
- megszakítás nélkül a judónak kellett/kell szentelnie magát. 



 

 

Kivételes esetek. 
Mivel a magas Dan fokozatok rendkívül kivételesek, az IJD Dan Bizottság fenntartja a jogot, hogy 
olyannak ítéljen Dant, aki nem felel meg a fenti kritériumoknak. Ilyen típusú jelölést csak az IJF EC 
ítélhet oda. 

Procedúra 
Minden kérelmet/előterjesztést a nemzeti szövetségnek kell küldenie a kontinentális szövetség 
főtitkárának. A kontinentális Dan igazgató ellenőrzi az adatok hitelességét és esetlegesen kéri a 
nyomtatvány kiegészítését. Ezután előterjeszti a Dan fokozatot a kontinentális szövetség elnöke felé. 
A teljesen kitöltött és ellenőrzött dokumentum az IJF főtitkárához kerül. 
 
Hatályba lépés ideje: 2019. január 01. 
Jóváhagyta MJSZ elnöksége: 2018. szeptember 05-én  
 
Flóri Miklós sk. 
ODK elnök 
 

  


