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A A A A Magyar Hosszúkardvívó Sportszövetség Magyar Hosszúkardvívó Sportszövetség Magyar Hosszúkardvívó Sportszövetség Magyar Hosszúkardvívó Sportszövetség     

Alapító CAlapító CAlapító CAlapító Chartájahartájahartájahartája 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Az Anjou Udvari Lovagok Egyesülete (székhelye: 4032 Debrecen, Illyés Gyula u. 9.), valamint az 

Ars Ensis Lovagi Kör és Kardvívó Iskola Egyesület (székhelye: 9024 Győr, Babits Mihály u. 

26.), jelen alapító charta aláírásával kifejezik azon határozott és komoly szándékukat, hogy közösen 

- viribus unitis - hozzák létre, alakítják ki és terjesztik el Magyarországon önálló sportágként a 

hosszúkardvívó sportot; valamint jegyeztetik be és működtetik a mindenkori jogszabályoknak 

megfelelően ezen sport ernyőszervezeteként a Magyar Hosszúkardvívó Sportszövetséget.  

 

1. § A charta célja 
 

Jelen charta célja az, hogy elmélyítve, megerősítve, és előremutatóan kanalizálva az alapító civil 

szervezetek közötti szakmai együttműködést, lehetővé tegye és elősegítse a hosszúkardvívás, mint 

önálló sport megszületését. Alapul szolgáljon a jövőben a bíróságon is bejegyeztetni kívánt Magyar 

Hosszúkardvívó Sportszövetség (a továbbiakban röviden: MHS) alapszabályához. Ennek 

megfelelően az MHS-nek a chartában már előzetesen rögzített céljai (4.§) és tevékenységei (5.§) 

egyben a chartát aláíró szervezetek közös célja és tevékenysége is. Az MHS megalakulása és 

jogerős bejegyeztetése után a charta szerepét, funkcióit az MHS mindenkor hatályos alapszabálya 

veszi át. Addig azonban a chartát aláíró szervezetek közötti szövetségi együttműködés (a 

továbbiakban röviden: charta-szövetség) kereteit a charta szabályozza. (Obsta principiis!) 

 

2. § Csatlakozás a chartához 
 

Jelen chartához további, önálló jogi személyiséggel rendelkező civil szervezetek csatlakozása 

meghívással lehetséges. Ennek feltétele, hogy a tagszervezetek egyhangúan támogassák a felvételt. 

Továbbá, hogy a meghívott szervezet a vívást oktató tevékenységét már csatlakozásakor is az 

európai hosszúkardvívás tekintetében hiteles forrásra alapozza; s legalább egy, a charta-szövetség 

által szervezett rendezvényen (verseny, szimpózium) vegyen részt. (Similis simili gaudet.) 

 

3. § A chartához csatlakozó, azt aláíró szervezetek jogai és kötelességei 
 

(1) A chartához csatlakozó szervezet joga részt venni a hosszúkardvívó sport kialakításában, 

elterjesztésében. A versenyzésben és versenyeztetésben. Szakmai és képzési anyagok 

kidolgozásában, véleményezésében. Az MHS megalapításában. Továbbá joga egyenlő 

szavazataránnyal részt venni az ezen feladatokat érintő döntéshozatalban. Ez utóbbi jogát azonban – 
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a sportszakmai együttműködés komolyságát biztosítandó - csak akkor gyakorolhatja, ha a 

tagszervezetben legalább egy fő legalább OKJ-s sportoktató, vagy magasabb szakvégzettséggel 

rendelkezik. Ennek hiányában a tagszervezet csak javaslattételi joggal bír. A szakvégzettség (vagy 

aktív tanulmány) megfelelőségének megítélése a már szavazati joggal bíró tagszervezetek joga. 

(Lásd még 7.§.) 
 

(2) A chartához csatlakozó szervezet a charta aláírásával kifejezi, hogy egyetért a charta céljaival. 

Így kötelessége az abban foglaltak tiszteletben tartása és elfogadása.  
 

(3) Az aláíró szervezet kötelezettséget vállal továbbá arra nézvést is, hogy az együttműködés 

keretében létrejövő közös, vagy megvitatásra közzétett egyéni munkaanyagokat – hacsak az nem 

bizonyíthatóan valamely saját tagja szellemi terméke - esetleges későbbi kiválása, kizárása (ld. 8.§) 

esetén sem használja fel az MHS - vagy annak bejegyeztetése előtt a chartát aláíró többi szervezet – 

előzetes írásbeli engedélye nélkül. 

 

4.§ A chartával megalapozni kívánt MHS céljai 
 

(1) A létrehozni kívánt országos szabadidősport-szövetség célja egy, a modern kori sportolási és 

versenyzési igényeket kielégítő, de az európai vívóhagyományokból táplálkozó hosszúkardvívó 

sportág létrehozása és folyamatos működtetése. A hosszúkardvívás mint versenysport és önálló 

harcművészeti ág népszerűsítése. 
 

(2) A sportolók egészségének megőrzését, fizikai és szellemi képességeinek fejlesztését a szövetség 

kiemelt fontosságúnak ismeri el mind a felkészülés-felkészítés, mind a versenyek alatt. 
 

(3) A szövetség nem kíván profitorientáltan működni. Így célja a hosszúkardvívás, mint nemes 

értelemben vett amatőr versenysport kereteinek kialakítása, ideértve annak szabályrendszerét, 

technikai-, személyi-, infrastrukturális- és egyéb feltételeit is (pld. edzőképzés, bíróképzés, 

időszakos szakmai továbbképzések, stb.). 
 

(4) A szövetség nem kívánja ugyanakkor bárkire is ráerőltetni a hosszúkardvívás sportszintű-, 

illetve sportszerű- művelését, a versenyeken való részvételt; és nem kívánja a tagszervezetek 

víváson túlmutató egyéb céljait és működését sem minősíteni sem befolyásolni.  
 

(5) A szövetség a sportág kialakításán és országos szervezeti működtetésén túl nem regulatíve, 

hanem a közösségépítés valós szándékával továbbá terepet kíván adni azon magyarországi 

társadalmi szervezetek szakmai párbeszédének és együttműködésének is, mely szervezetek céljai 

között szerepel a tradicionális európai hosszúkardvívás valamilyen szintű gyakorlása, függetlenül 

attól, érdekeltek-e annak sportszintű művelésében. 
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5.§ Az MHS-nek a céljai elérése érdekében végzett tevékenységei 
 

(1) Az MHS a hosszúkarddal való vívást sportszerűen űzni-, és a vívóképességeket fejleszteni és 

tesztelni- vágyóknak megteremti a szervezett felkészülés sportszerű kereteit és szakmai kontrollját.  
 

(2) A tagszervezetek számára minimális elvárásokat fogalmaz meg, a mindenkori hazai jogszabályok 

tiszteletben tartásával. 
 

(3) Céljai elérése érdekében olyan szabály-, és versenyrendszert fejleszt ki és működtet, mely 

mindenféle célzott ideológiától és zárt avittságtól mentesen, bárki számára szabadon választható, és a 

valós vívóképességek összemérésére alkalmas sportszerű kereteket teremt.  
 

(4) A sportág szabályait (versenyszabályok és a bajnokságok rendszere) évenként (versenyévi szezon 

kezdete előtt) felülvizsgálja, rögzíti, és elérhetővé teszi. 
 

(5) Gondoskodik a sportág technikai feltételeinek kialakításáról, rögzítéséről, biztosításáról. Ideértve a 

szabályos pástokat. Védőfelszereléseket. Fegyvereket. Ezeket évente (versenyszezon előtt) szükség 

szerint felülvizsgálja és módosítja, rögzíti. Továbbá elérhetővé teszi.   
 

(6) A szövetség lehetőség szerint közös fórumot biztosít azon döntések meghozatalára, melyek a 

hosszúkardvívó-közösséget, mint egészet érintik, valamint megteremteni igyekszik a szükséges 

támogatást a közös rendezvények (mint például versenyek, szemináriumok, kutatások, stb.) 

lebonyolításához, illetve a nemzetközi kapcsolatok kialakításához és fenntartásához. 
 

(7) Az MHS gondoskodik a sportág személyi feltételeinek biztosításáról. Ideértve az edzőképzést, 

bíróképzést. Folyamatos szakmai továbbképzéseket. És az ehhez szükséges szakanyagok összeállítását. 
 

(8) Az MHS politikai és vallási tevékenységet nem folytat. Tagjai (a továbbiakban ez alatt értendőek 

jogi személyiséggel bíró tagszervezetei, és ezen tagszervezetek természetes személy tagjai) 

világnézetének befolyásolására nem törekszik. Ugyanakkor a kiművelt lovagi ideált, mint a 

hosszúkardvívás sajátosan egyedi és értékes, európai kulturális szülőközegét ismeri el. Ennek értékeit a 

sport keretein belül - például a fair play szellemének feltétlen sportolói elvárásában, az ellenfélnek való 

kötelező tiszteletadásban - érvényre juttatja. Sapienti sat. 
 

(9) A szövetség mentes a kirekesztés minden formájától, nem tesz megkülönböztetést tagjai között 

bőrszín, vallás, politikai hozzáállás, nem, életkor, nemi identitás, származás alapján. Elvárja továbbá 

tagjaitól, hogy szövetségi tevékenységük során ők maguk is tartsák tiszteletben ezen alapelvet. Így a 

szövetségi rendezvényeken tiltja a kirekesztésre bármilyen formában alkalmas-, illetve a nyíltan 

politikai- cselekedetek gyakorlását. 
 

(10) Az MHS különféle karitatív tevékenységekben vehet részt, ill. ilyeneket önállóan szervezhet, 

támogathat, promotálhat tagjai között (véradás, ruhagyűjtés, stb.).  
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6.§ A charta-szövetség átmeneti időszakbeli tevékenysége 
 

(1) A fegyvernemek pontos meghatározása, az alkalmazott fegyverek, fegyver-szimulátorok 

standardjainak kidolgozása, finomítása. 
 

(2) A tagszervezetek közötti tesztalkalmak és szakmai szimpóziumok szervezése.  
 

(3) Állandó informális szakmai egyeztetés (levlista, fórum, stb.) lefolytatása. 
 

(4) Kisebb, nyílt vagy egymás közötti versenyek meghirdetése és lebonyolítása. Lehetőség szerint 

minimum évente kettő alkalommal. 
 

(5) A szövetségi együttműködésbe felvenni érdemes csapatok felkutatása, megkeresése. 
 

(6) Szabályrendszerek és felszerelés-követelmények tesztelése versenyeken. Ezek folyamatos 

fejlesztése, pontosítása.  
 

(7) Teszteredmények archiválása későbbi felhasználás, elemzés (fejlesztés) céljából. 
 

(8) Az MHS előzetes alapszabályának további pontosítása.  
 

(9) Esetleges támogatók felkutatása. 
 

(10) A versenyeztetéshez szükséges háttéranyagok és adminisztrációs dokumentumok (pld. 

jegyzőkönyvminta) kidolgozása. 

 

7. § Döntéshozatal 
 

(1) A charta-szövetség szavazati joggal bíró tagszervezetei (ld. 3.§.) tagszervezetenként legfeljebb 

3-3 főt jelölhetnek ki a munkaszavazásokban való részvételre. A tagszervezetek közös, egyhangú 

megegyezése alapján  azonban ezen személyek száma – az arány megtartásával - ennél kevesebb 

(tehát 2-2; ill. 1-1 fő) is lehet adott esetben. 
 

(2) A döntéshozatalhoz – a mindenkori színvonalas és jól alátámasztott javaslattételeket 

ösztönzendő - nemcsak személyi, de egyéb szakmai kérdésekben is 2/3-os szavazattöbbség 

szükséges. Azonban mivel jelen chartában nem valamilyen bíróság által bejegyzett vagy kötelező 

szervezeti együttműködésről van egyelőre szó, hanem hangsúlyosan önkéntes és előremutató 

munkakapcsolatról, mindenképp az akár kompromisszumos, de teljes konszenzusra törekvés kell 

legyen minden területen az elérni kívánt cél. (Aurea mediocritas.) Tekintetbe veendő természetesen 

az is, hogy az átmeneti időszak alatt született döntések többségükben nem kőbe rögzített 

előírásokat, regulákat eredményeznek, hanem folyamatos tesztelésre, jobbításra szánt 

iránymutatásokat. 
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8. § Kilépés, kizárás 
 

(1) Az együttműködésből természetesen bármely csatlakozó szervezet szabadon távozhat. A 3.§ (3) 

pontját azonban ez esetben is tiszteletben kell tartania. (Animus in consulendo liber.) 
 

(2) Egy adott, csatlakozó tagszervezet kizárásához a többi tagszervezet teljes egyetértése szükséges. 

A kizárást mindig indokolni kell. A kizárásra okot adhat a chartában foglaltak megsértése, 

bűncselekmény, sportszerűtlenség, vagy súlyos etikai vétség elkövetése. Tisztázandó, hogy a 

tagszervezetek felelősséggel tartoznak saját tagjaik cselekedeteiért! Vagyis ha egy adott 

tagszervezet egy adott tagja követ el vétséget, akkor a szövetség elsősorban a tagszervezet ellen tud 

szankciót hozni – különösen ha az ezek után nem válik meg vétséget elkövető tagjától.   Ilyen 

esetben mindazonáltal lehetőség szerint érvényre kell juttatni az „Audiatur et altera pars!” (am. 

„Hallgattassék meg a másik fél is!”) elvét.  
 

(3) Kiemelendő, hogy a jelen chartában rögzített alapvető célkitűzések biztosíthatóságának záloga a 

két alapító szervezet együttműködése. Mivel a kizáráshoz a többi tagszervezet teljes egyetértése 

szükséges, így biztosra vehető, hogy amíg a két alapító szervezet együttműködik, kizárására 

semmiképp nem kerülhet sor. Ez esetben a charta ugyanis - eo ipso- értelmét vesztené. 

 

9.§ Rögzített eredmények 
 

Az alapító szervezetek az eddig felsorolt célokban és tevékenységekben már részben megnyilvánuló 

és rögzített alapelveken túl (pld. sport-szerűség, fair-play, források és hagyományok tisztelete, 

biztonságra törekvés és egészségvédelem, stb.), néhány további járulékos kérdésben is 

konszenzusra jutottak, mely elsősorban az együttműködés külvilági kommunikációját, promotálását 

segíti elő már az átmeneti időszakban is. Így ezen eredményeket jelen chartában rögzítik, mint 

közös szellemi termékeket. (Nem kizárva ugyanakkor, hogy az országos szövetség megalakulásakor 

vagy később ezek a sarokkövek még változhatnak.) 
 

(1) A létrehozandó sportszövetség neve: Magyar Hosszúkardvívó Sportszövetség. (röviden: MHS). 

A chartát aláíró együttműködő szervezetek már a bírósági bejegyeztetés előtt is használhatják és 

terjeszthetik ezt a nevet; egyértelműsítve például, hogy egy-egy nyílt verseny megszervezése és 

eredményeinek utólagos kielemzése elsősorban az MHS által elismertetni és képviselni kívánt új 

hosszúkardvívó sportág érdekeit szolgálja. Vagyis a charta-szövetség lényegében az MHS jogilag 

még be nem jegyzett elő-szervezetének tekintendő.  
 

(2) Az MHS logója: Vörös-zöld osztott kör, melyet középen egy balra néző, teljesen fehér színű 

hosszúkardvívó alakja oszt két részre, avagy „vág ketté”. Így kiadva a magyar zászló színeit. 
 

(3) Kezdetben két fegyvernem él egymás mellett: a federes és a nylonos. (Elnevezésük változhat.) 
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10. § Anyagi, pénzügyi kérdések - clara pacta, boni amici 
 

Az alapító és csatlakozó szervezetek által formált szövetség jelen formájában semmilyen anyagi, pénzügyi 

forrást nem kezel, pénzeszközökkel, vagyonnal nem rendelkezik. A szövetség tagjai, szövetségi működésük 

keretében, sem szövetségi, sem saját célra juttatást nem fogadhatnak el, semmilyen formában. A szövetségi 

rendezvények anyagi eszközeit a részvevők, mint magánemberek, vagy mint önálló társadalmi szervezetek, 

saját szabályozásuknak megfelelően teremtik meg.  
 

11. § Anyagi, büntetőjogi, balesetbiztonsági felelősség 
 

(1) A rendezvényekkel (versenyek, szemináriumok) kapcsolatos minden felelősséget a szervező tagszervezet 

(vagy ha többen rendezik: tagszervezetek) önállóan vállal magára, a többiekre át nem háríthatja. Így az ő 

dolga a versenykiírások körültekintő megalkotása, az indulók számára a felelősségvállaló nyilatkozatok 

elkészítése, összeállítása, aláírattatásra is. A rendezvények szabályos lefolytatása, az anyagi háttér törvényes 

kezelése, a balesetbiztonság megteremtése. Minden ezzel kapcsolatban felmerülő polgári és büntetőjogi 

felelősség a rendező tagszervezetet (vagy tagszervezeteket) terheli. 
 

(2) A szövetség már jelen formájában is szorgalmazza, hogy egy-egy versenyt szervező egyesület a 

rendezvényen a résztvevők balesetbiztosításáról lehetőség szerint gondoskodjon. 
 

12. § Záró, egyéb rendelkezések - verba volant, scripta manent 
 

Jelen chartában nem szabályozott kérdésekben az együttműködő szervezetek a továbbiakban a chartában 

rögzített döntéshozatali metódust követve járnak el. A charta tartalmilag az MHS megalapításáig már nem 

bővül, legfeljebb a meghívott csatlakozó szervezetek hivatalos aláírásával. Várhatóan és remélhetően 

ugyanakkor a szövetségi munka során születő kiegészítő dokumentumok (pld. alapszabály-tervezet, 

versenyszabályok, fegyverkövetelmények, fegyvernemenkénti felszerelés-standard) érdemben kiegészítik, 

gazdagítják és mélyítik majd jelen együttműködésben foglaltakat. 

 

Az Ars Ensis Lovagi Kör és Kardvívó Iskola Egyesület részéről:  

 

……………….............       ……………...............       ………………............       ……………….............. 

     Waldmann Szabolcs                    Berkes Zoltán              Waldmanné Csabán Mária 

                  Elnök                              Szakmai alelnök                        Sport alelnök                  Felügyelőbizottság elnöke 

 

Az Anjou Udvari Lovagok Egyesülete részéről:  

 

……………….............                       ……………...............                        ………………............ 

                 Dr. Pávay Tibor                                          Farkas Zsolt                                            Bartók Márton 

              Egyesületi kapitány                               Vicekapitány                                       Udvari Kincstartó 

 

Kelt: Budapest, 2012. december 01. 
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