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I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

1) Elhatározva a Kettlebell Sportági Szövetség létrehozását, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) valamint a sportról szóló 2004. 

évi I. törvény rendelkezéseinek megfelelve a tagok az alábbi tartalommal fogadják el a szervezet 

Alapszabályát. 

2) A Kettlebell Sportági Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a sportág nemzetközi szervezeteinek a 

World Kettlebell Sport Federation (WKSF), az International Union of Kettlebell Lifting (IUKL) és az 

International Kettlebell Marathon Federation (IKMF) (a továbbiakban: Nemzetközi Szövetségek) 

alapszabályaiban és a Sportról szóló 2004. évi I. törvényben (a továbbiakban: Sporttörvény) 

meghatározott, a kettlebell sportág feladatainak ellátására, a kettlebell sportversenyek 

szervezésére, tagjai érdekvédelmére és a részükre való szolgáltatásokra, valamint a nemzetközi 

kapcsolatok lebonyolítására létrehozott, az e sportágban működő sportszervezetekre épülő, 

tevékenységüket összehangoló, munkájukat segítő és támogató, a Sporttörvény, az egyesülési 

jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 

2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) és a Polgári Törvénykönyv alapján működő 

országos sportági szövetség. 

3) A Szövetség a tagok közös, tartós, a jelen alapszabályban meghatározott céljának megvalósítására 

létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező, önálló jogi személy, működése kiterjed az egész 

országra. A Szövetség a Nemzetközi Szövetségek - alapszabályát, szabályzatait magára nézve 

kötelezőnek ismeri el.  

4) A Szövetség meghatározza, hogy a kettlebell sportághoz tartozik minden olyan tevékenység, amely 

során kettlebellel végzett súlyemelést hajtanak végre. 

5) A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és 

pártoknak anyagi támogatást nem nyújt.  

6) A Szövetség tevékenysége az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján közhasznú tevékenységnek 

minősül. 

7) A Szövetség saját maga rendelkezik nevével, logójával és minden a nevéhez kapcsolódó joggal, 

különös tekintettel a hirdetési-, reklám- és a tevékenység televíziós, rádiós, valamint egyéb 

elektronikus technikákkal történő közvetítésével kapcsolatos jogokra. 

8) A Szövetség az alapszabálya szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a 

www.kettlebellsport.hu elnevezésű honlap útján nyilvánosságra hozza. 

II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

A Szövetség neve:    Kettlebell Sportági Szövetség 

A Szövetség idegen nyelvű elnevezése: nincs 

A Szövetség székhelye:   6400 Kiskunhalas, Kertész u. 28. 

A Szövetség honlapjának címe:  www.kettlebellsport.hu  

A Szövetség logója:    A 2. számú mellékletben feltüntetett logó 

Sportszövetségi jellege:   országos sportági szövetség 

A Szövetség működési területe:  Magyarország 
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III. A SZÖVETSÉG CÉLJA 
A Szövetség tevékenységét Magyarország területén kizárólagos jelleggel irányítja, szervezi és ellenőrzi a 

kettlebell sportágban folyó eseményeket, összehangolja a tagok tevékenységét, ellátja a 

Sporttörvényben, valamint más jogszabályokban az országos sportági Szövetségek részére 

meghatározott feladatokat, képviseli sportágának és tagjainak érdekeit, részt vesz a sportág nemzetközi 

sportszervezetek tevékenységében, illetve a törvényben megállapított különleges jogosítványokat 

gyakorol. 

 

IV. A SZÖVETSÉG FELADATAI 
A Szövetség ellátja a Sporttörvényben meghatározott alapfeladatait, valamint a jelen Alapszabályban, a 

Nemzetközi Szövetségek szabályzataiban, illetve a jogszabályokban meghatározott feladatokat. 

1. A SZÖVETSÉG ALAPFELADATAI 
a) A sportág rendeltetésszerű és a Nemzetközi Szövetségek szabályzatainak megfelelő 

működésének biztosítása az alábbi szabályzatok kiadásával és érvényesülésük biztosításával: 

- szervezési és működési szabályzat (SZMSZ) 

- versenyszabályzat, 

- nyilvántartási-, igazolási és átigazolási szabályzat, 

- sportfegyelmi szabályzat, 

- sportrendezvény biztonságos lebonyolításával kapcsolatos előírásokat tartalmazó 

szabályzat, 

- doppingszabályzat, 

- gazdálkodási, pénzügyi szabályzat 

- sportszakemberek képesítési követelményeit és feladatait tartalmazó szabályzat, 

- vagyoni értékű jogok hasznosításáról rendelkező szabályzat, 

- nyilvántartásokra vonatkozó szabályzatok, 

- etikai és gyermekvédelmi szabályzat, 

- sportegészségügyi szabályzat, amely tartalmazza különösen a sportsérülések megelőzésére, 

a sportegészségügyi ellátás biztosítására és a sportbiztosításra vonatkozó sportági 

előírásokat is, 

- környezet- és természetvédelmi, valamint a közbiztonsági követelmények betartása, 

b) a sportág nemzetközi szabályaival összhangban kialakítani a sportág versenyrendszerét, e 

versenyrendszer alapján szervezni a sportág versenyeit (pl. megrendezni az országos 

bajnokságot, a nemzeti kupát stb.), meghatározni a sportág hazai versenynaptárát és 

nemzetközi versenyeken, mérkőzéseken való részvételét, 

c) részt venni a sportág nemzetközi szövetségeinek munkájában, szervezni a sportág részvételét 

a nemzetközi sportkapcsolatokban, 

d) működtetni a nemzeti válogatott kereteket, elősegíteni a sportágához tartozó sportolók 

részvételét a nemzetközi sporteseményeken, 

e) meghatározni a sportág stratégiai fejlesztési koncepcióit (ideértve az utánpótlás-nevelés 

fejlesztését is) és gondoskodni ezek megvalósításáról, 

f) képviselni a sportág érdekeit az állami szervek, a sportköztestületek, a többi sportszövetség, 

más egyesületek, szövetségek előtt, valamint a nemzetközi sportéletben, 

g) az alapszabályában meghatározott módon szolgáltatásokat nyújtani tagjainak, közreműködni a 

tagok közötti viták rendezésében, elősegíteni a sportágában működő sportszakemberek 

képzését és továbbképzését, 
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h) a vonatkozó szabályzatában meghatározottak alapján ellenőrizni az adott sportág 

versenyrendszerében szervezett, vagy versenynaptárában egyébként szereplő 

sportrendezvények biztonságos lebonyolítását, 

i) nyertes pályázat esetén a kiemelt nemzetközi sportrendezvények magyarországi 

megrendezésével összefüggő állami feladatok ellátásában való közreműködés. 

 

2. A SZÖVETSÉG TOVÁBBI FELADATAI 
a) a sportág, mint szabadidősport népszerűsítése, az ezzel összefüggő feladatok ellátása, 

b) a sportág, mint versenysport népszerűsítése, az ezzel összefüggő feladatok ellátása, 

c) a saját vonatkozó szabályzatokban meghatározottak szerint gondoskodik a sportágában a 

sportolók, sportoktatók, sportedzők és versenyzők nyilvántartásáról, igazolásáról, 

átigazolásáról, valamint versenyengedélyük kiadásáról, 

d) megadja vagy megtagadja a sportági nemzetközi szövetsége(i), illetve a külföldi 

sportszövetség(ek) által megkívánt hozzájárulást magyar versenyzők külföldi, valamint a külföldi 

versenyzők Magyarországon történő versenyzéséhez, 

e) központi nyilvántartások vezetése, a nyilvántartási rendszer alapján adatok szolgáltatása az 

állami sportinformációs rendszernek (SIR) 

f) a versenyszabályzatot, illetve a sportág egyéb szabályzatait megszegő versenyzőkkel, 

sportszakemberekkel és sportszervezetekkel szemben a Sporttörvényben és a külön 

jogszabályban meghatározottak szerint sportfegyelmi jogkört gyakorol, 

g) érvényesíti a doppingtilalmat, fellép a sportmozgalomban ható valamennyi káros hatás ellen, 

h) meghatározza a sportlétesítmények használatával, illetve a sporteseményekkel kapcsolatos 

sportági követelményeket, 

i) sportcélú, illetve a sporttevékenységet szolgáló létesítmény(ek) létrehozása, hasznosítása, 

működtetése 

j) a sportágban érdekelt szervezetek és személyek tevékenységének összehangolása, a szakmai 

munka hatékonyságának elősegítése 

k) támogatások szerzése, támogatási szerződések megkötése, a támogatás felosztása a tagokkal 

kötött megállapodások alapján, illetve a felhasználás ellenőrzése, 

l) szponzori és egyéb kereskedelmi szerződések megkötése, 

m) gazdálkodás a Szövetség vagyonával akár vállalkozási tevékenység keretében is a sportág 

feladatainak, céljainak érdekében 

n) közreműködés az egészséges életmód kialakításával összefüggő állami és egyéb szervezetek 

célkitűzéseinek megvalósításában 

o) a sportág fogyatékosok sportjával összefüggő feladatainak ellátása. 

 

1) A Szövetség sporttevékenysége körében nyújtott szolgáltatásait a Szövetség tagságán kívül 

harmadik személy is igénybe veheti. 

2) A közgyűlés jelen Alapszabály elfogadásával felhatalmazza a Szövetség elnökségét, hogy a sportág 

működtetése érdekében szükség esetén úgy döntsön, hogy szponzorálási vagy más kereskedelmi 

szerződést (pl. hirdetési, reklám- és közvetítési jogokra) egy évet meghaladó időtartamra is kössön. 
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V. A SZÖVETSÉG TAGSÁGA 

1. A SZÖVETSÉG TAGJA 
A Szövetségnek tagja lehet minden a Sporttörvény 15.§ (1) bekezdésében felsorolt sportszervezet, azaz 

minden olyan sportegyesület, sportvállalkozás, sportiskola, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző 

alapítvány, amely állandó jelleggel részt vesz a sportági versenyrendszerben (a továbbiakban együtt: 

sportszervezet) illetve legalább egy versenyengedéllyel rendelkező sportolója a sportág éves 

versenynaptárában szereplő valamelyik versenyen jegyzőkönyvvel igazolható módon részt vesz. A 

Szövetségnek magánszemély nem lehet tagja. 

2. KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ TAGOK 

1) A SZÖVETSÉG „PÁRTOLÓ TAGJA” 

A „Pártoló tag” cím azoknak a természetes és jogi személyeknek adományozható, akik a Szövetség 

célkitűzéseit, feladatainak megvalósítását elsősorban pénzeszközökkel, anyagi javakkal támogatják, 

és a Szövetség Alapszabályában foglalt célokkal egyetértenek. „A „Pártoló tag” cím adományozása, 

illetve visszavonása az Elnökség hatáskörébe tartozik. 

2) A SZÖVETSÉG „TISZTELETBELI TAGJA”  

„A Szövetség tiszteletbeli tagja” cím azoknak a személyeknek adományozható, akik kimagasló 

tevékenységükkel a Szövetség célkitűzéseinek, feladatainak megvalósítását hosszú időn keresztül 

eredményesen segítették elő és erkölcsi támogatásukkal, szakmai hozzáértésükkel továbbra is a 

Szövetség rendelkezésére állnak vagy a Szövetség érdekében hosszú időn keresztül kimagasló 

tevékenységet fejtettek ki. 

A sportág örökös bajnokai részére – eredményük alapján – „a Szövetség tiszteletbeli tagja” cím 

adományozható. 

A „tiszteletbeli tag” cím adományozása, illetve a címek visszavonása a Szövetség közgyűlésének 

hatáskörébe tartozik. 

 

3. A TAGSÁGI VISZONY KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE 

A Szövetségbe való belépés, illetőleg a kilépés önkéntes.  

1) TAGSÁGI JOGVISZONY KELETKEZÉSE 

A Szövetségi tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. A belépési nyilatkozatot az 

Elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, 

egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát 

követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező 

számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs. 

2) TAGSÁGI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE 

a) Tag kilépése 

A Szövetségből való kilépést írásban kell közölni a Szövetség Elnökségével. A kilépést 

tartalmazó nyilatkozat kézhezvételével tagsági viszonya megszűnik. A kilépés a tagot 

nem mentesíti a tagsága idején keletkezett kötelezettségei alól.  

b) Tagság felmondása 
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A Szövetségből való kilépést írásban kell közölni a Szövetség Elnökségével. A kilépést 

tartalmazó nyilatkozat kézhezvételével tagsági viszonya megszűnik. A kilépés a tagot 

nem mentesíti a tagsága idején keletkezett kötelezettségei alól.  

c) Tag jogutód nélküli megszűnése 

d) Tag kizárása  

- A Szövetségből való kizárást csak abban az esetben lehet alkalmazni, ha a közgyűlés a 

tagot a tagságra méltatlannak nyilvánítja. A kizárást bármely Szövetségi tag 

kezdeményezheti. Ebben az esetben a tag kizárásáról a közgyűlés határozattal dönt. 

Méltatlan a tagságra, aki írásbeli felszólítás ellenére ismételten olyan súlyosan a 

Szövetség Alapszabályával, vagy a Sporttörvény alapján a Szövetség által kötelezően 

elfogadott sportági szabályzatokkal ellentétes magatartást tanúsít, amellyel a 

Szövetség és a sportág alapvető céljait, tevékenységét veszélyezteti. A tag kizárását 

napirendre tűző közgyűlésre az érintett tagot meg kell hívni és számára a hozzászólás 

és a védekezés lehetőségét az ülésen meg kell adni. 

- 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. A kizáró határozatot a taggal 

írásban közölni kell. A kizárás tárgyában hozott közgyűlési határozat ellen a határozat 

kézbesítésétől számított 15 napon belül a tag jogorvoslatért közvetlenül a bírósághoz 

fordulhat. 

e) Amennyiben a tagság megszűnésére a tagdíjfizetési kötelezettség elmulasztása miatt 

került sor, a kizárt tag abban az esetben vehető fel újra a Szövetség tagjai sorába, ha az 

aktuális tagdíjat az új tagfelvételi kérelem benyújtásával egyidejűleg befizeti. 

f) A tag tagsági jogviszonya megszűnésével semmilyen anyagi követelést nem támaszthat 

a Szövetséggel szemben. 

VI. NYILVÁNTARTÁSOK 
a) Tagjegyzék: A Szövetség tagjairól nyilvántartást kell vezetni. 

b) Tagdíj: A Szövetség tagjai vagyoni hozzájárulásként a közgyűlés által évente előre meghatározott 

mértékű tagdíjat fizetnek. A tagdíj mértékét az Alapszabály 1. számú melléklete tartalmazza. A 

tagdíjat a Szövetség bankszámlájára történő átutalással kell tárgyév március 20-ig, belépő tag 

esetében a tagfelvételtől számított 30 napon megfizetni. 

c) Sportolói nyilvántartás: A sportág versenyengedéllyel rendelkező sportolóiról nyilvántartást kell 

vezetni. Az adatszolgáltatás a Szövetség tagjainak kötelezettsége. 

d) Sportszakember nyilvántartása (Sporttörvény 77. § b) és p) meghatározások szerint): A 

sportágnak megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkező természetes személyekről 

nyilvántartást kell vezetni. Az adatszolgáltatás a Szövetség tagjainak kötelezettsége. 

e) Elnökségi határozatok: Az Elnökségi ülések során keletkezett határozatok nyilvántartása. 

f) Közgyűlési határozatok: A közgyűlések során keletkezett határozatok nyilvántartása. 

 

VII. A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

1. A SZÖVETSÉG TAGJÁNAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
1) A Szövetség tagjának jogai: 
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a) részt vehet a Szövetség versenyrendszerében, tevékenységében, rendezvényein, 

b) részesülhet a Szövetség szolgáltatásaiból, 

c) jogosult a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének 

megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni, 

d) képviselője választhat és választható a Szövetség szerveibe, 

e) betekinthet a Szövetség irataiba, amennyiben az nem sérti más tagok jogos érdekeit, 

f) ajánlásokat tehet a Szövetséget, és a sportágat érintő kérdések megtárgyalására, 

g) tájékoztatást igényelhet a Szövetség bármely tevékenységéről, 

h) a tag a közgyűlésen a szavazati jogát törvényes képviselője helyett meghatalmazott 

képviselője útján is gyakorolhatja (a képviselő részére adott meghatalmazást teljes 

bizonyító erejű magánokirati formában írásba kell foglalni és azt a közgyűlés levezető 

elnökének a közgyűlés kezdetén átadni), 

i) a közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik. 

2) A Szövetség tagjának kötelezettségei: 

a) részvétel a Szövetség versenyrendszerében,  

b) törekszik a Szövetség sportrendezvényein való megjelenésre 

c) a sportág fejlődésének és eredményességének elősegítése, 

d) a Szövetség Alapszabályának és egyéb szabályainak, szabályzatainak, illetve az általuk hozott 

határozatainak a megtartása, illetőleg megtartásának biztosítása, 

e) a Szövetség által meghatározott célkitűzések megvalósításának elősegítése, 

f) a sportág népszerűsítése, 

g) az adataiban történt változás közlése az adatváltozást követő 8 napon belül az elnökséggel, 

h) a tagdíj megfizetése. 

2. A SZÖVETSÉG KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
1. A Szövetség „pártoló tagjának” jogai:  

a) javaslatokat tehet a Szövetséget, valamint a sportágat érintő kérdések megtárgyalására, 

b) támogatásának mértékétől függően részesülhet a Szövetség elnöksége által a pártoló 

tagok részére évente meghatározott kedvezményes szolgáltatásokban. 

2. A „pártoló tag” cím viselőjének kötelezettségei: 

a) a Szövetség Alapszabályának betartása, egyéb szabályzatainak, valamint a Szövetség 

határozatainak megtartása, 

a) a sportág népszerűsítése a Szövetség célkitűzéseinek elfogadása, 

b) a vállalt támogatás megfizetése, vagy biztosítása. 

3. A Szövetség „tiszteletbeli tagjának” jogai: 

a)  tanácskozási joggal részt vehet a Szövetség közgyűlésén, 

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

működésével kapcsolatban, 

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

kérdések megtárgyalására. 

4. A „tiszteletbeli tag” kötelezettségei: 

a)  a Szövetség Alapszabályának, egyéb szabályzatainak, valamint a Szövetség határozatainak 

megtartása, 

b)  a sportág népszerűsítése. 

 

 



Kettlebell Sportági Szövetség 

oldal 8 / 22 
 

VIII. A SZÖVETSÉG SZERVEZETE 
1. A Szövetség szervei: 

a) a közgyűlés 

b) az elnökség 

c) a Felügyelő Bizottság 

2. A Szövetség vezető tisztségviselői:  

d) az Elnök – Suhajda László1 

e) a Szakmai alelnök – Majorosi-Lázár Anita2 

f) az Általános alelnök – Kerekes Ferenc, Jakab Sándor3 

3. A Szövetség tisztviselője: 

g) a Főtitkár – Pint Anikó4 

h) A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai – Ambrózi Gábor (elnök), Andrási Nóra (tag), Angyal 

Viktória (tag)5 

1. A KÖZGYŰLÉS 
A közgyűlés a Szövetség döntéshozó szerve.  

A közgyűlés hatásköre 

a) az Alapszabály elfogadása és módosítása; 

b) nemzetközi szervezetbe való belépés és az abból történő kilépés elhatározása; 

c) a Szövetség előző évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása, 

d) a számviteli törvény szerinti beszámoló és közhasznúsági jelentés (melléklet) elfogadása, 

e) az éves költségvetés (pénzügyi és szakmai terv) elfogadása, 

f) a sportág szakmai tevékenységéről szóló elnökségi beszámoló elfogadása, 

g) a sportág stratégiai fejlesztési koncepcióinak elfogadása; 

h) a vezető tisztségviselők megválasztása, visszahívása, 

i) a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása, visszahívása, 

j) „a Szövetség tiszteletbeli tagja“ cím adományozása; illetve visszavonása, 

k) a Szövetség jogi személyiségű szervezeti egységeinek létrehozása, alapító okiratuk elfogadása, 

l) a Szövetség megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása, rendelkezés a 

fennmaradó vagyonról, 

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

hatáskörébe utal, illetőleg amelyeket a közgyűlés saját hatáskörébe von. 

n) A közgyűlés a költségvetési beszámolóról a Felügyelő Bizottság írásos jelentése hiányában 

döntést nem hozhat. 

o) A Szövetség a közgyűlés által elfogadott számviteli törvény szerinti beszámolóját és a 

közhasznúsági jelentést május 31. napjáig letétbe helyezni. 

A közgyűlés összehívása 

A Szövetség közgyűlését évente legalább két alkalommal össze kell hívni.  

A közgyűlést az Elnökség legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen 

a Szövetség székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő 

 
1 A Pk. 60.015/2020/4 számú végzés 6. pontja szerinti kiegészítés (jelölve vastag, dőlt betűkkel) 
2 A Pk. 60.015/2020/4 számú végzés 6. pontja szerinti kiegészítés (jelölve vastag, dőlt betűkkel) 
3 A Pk. 60.015/2020/4 számú végzés 6. pontja szerinti kiegészítés (jelölve vastag, dőlt betűkkel) 
4 A Pk. 60.015/2020/4 számú végzés 6. pontja szerinti kiegészítés (jelölve vastag, dőlt betűkkel) 
5 A Pk. 60.015/2020/4 számú végzés 6. pontja szerinti kiegészítés (jelölve vastag, dőlt betűkkel) 
A kiegészítést Suhajda László elnök kézjegyével látta el, 2020. július 14. 
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kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus 

levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus 

tértivevény). 

Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen a 

részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés 

megtartásához. 

Az írásbeli közgyűlési előterjesztéseket a tagoknak legalább a közgyűlés időpontja előtt 10 nappal 

elektronikus úton meg kell küldeni annak érdekében, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt 

témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.  

A közgyűlési meghívót a Szövetség székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni. 

A közgyűlésre a Szövetség Elnöksége a részvételre jogosultakon kívül mást is meghívhat. A meghívónak 

tartalmaznia kell a Szövetség nevét és székhelyét. A közgyűlés a székhelytől eltérő helyre is összehívható, 

amennyiben a székhelyen a közgyűlés megtartására alkalmas helyiség nem áll rendelkezésre. 

a) A közgyűlésen szavazati joggal a tagok képviselői rendelkeznek. 

b) A közgyűlésen minden képviselő egy szavazattal rendelkezik. A szavazati jog nem ruházható át. 

Szavazati jogát érvényesen az a képviselő gyakorolhatja, aki a Szövetség tagjának bíróságon 

bejegyzett képviselője vagy a képviselő írásbeli meghatalmazásával rendelkező képviselője, és 

aki a közgyűlésen személyesen megjelenik és aláírja a jelenléti ívet. 

c) A közgyűlésen minden sportszervezetet legalább egy képviselő képvisel, a közgyűlés évének 

versenynaptárában szereplő utolsó versenyig kiváltott éves versenyzési engedéllyel rendelkező 

sportolók száma alapján azonban: 

• további egy képviselő képviselheti az ötvennél több versenyzési engedéllyel rendelkező 

sportolóval rendelkező tagot, 

• még további egy képviselő képviselheti a száznál több versenyzési engedéllyel rendelkező 

sportolóval rendelkező tagot, 

d) A sportszervezeteknek legkésőbb a közgyűlés megkezdésének időpontjáig írásban be kell 

jelenteniük az(oka)t a személy(eke)t, aki(k) képviselő(k)ként a sportszervezetet képviseli(k). 

e) A Szövetség közgyűlése nem nyilvános. A tagokon és az elnökségen kívül a közgyűlés 

összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata alapján 

tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt 

Rendkívüli közgyűlés  

Rendkívüli közgyűlést kell összehívni 

• a Szövetség Elnökségének határozata alapján, 

• ha a Szövetség elnöki tisztsége vagy a Felügyelő Bizottság elnöki tisztsége bármilyen okból 

megüresedik, az Elnökség létszáma a megválasztottak egyharmadával, a Felügyelő Bizottság 

létszáma kettőre csökken, 

• ha a Szövetség előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni,  

• ha a Szövetség céljainak elérése veszélybe kerül,  

• ha a Bíróság elrendeli, 

• egyéb az Elnökség által rendhagyónak minősített esetek esetén, beleértve a tagok legalább 

egyharmadától érkező erre irányuló jelzését is. 

 A rendkívüli közgyűlést az erre okot adó körülmény bekövetkezésétől, a kezdeményezés 

kézhezvételétől számított legfeljebb 30 napon belüli időpontra kell összehívni. 
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Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény 

megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy a Szövetség megszüntetéséről dönteni. A rendkívüli 

közgyűlésre egyebekben a Szövetség rendes közgyűlésére vonatkozó szabályok az irányadók. 

A közgyűlés határozatképessége 

A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultaknak több mint a fele jelen van. A 

határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.  

Ha a közgyűlés eredeti időpontjában a megjelentek számbavétele után nem minősül határozatképesnek, 

egy óra várakozási idő után, a jelenlévők számbavételét és annak jegyzőkönyvben történő rögzítését 

követően, megismételt közgyűlést kell tartani. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet 

nélkül határozatképes. A megismételt közgyűlés helyét és időpontját az eredeti közgyűlési meghívóban 

fel kell tüntetni, valamint a meghívóban utalni kell arra, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti 

napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.  

A közgyűlés határozathozatala 

A közgyűlés a határozatait általában nyílt szavazással, a jelenlévő szavazásra jogosultak több mint 

felének "igen" szavazatával hozza. 

Az Alapszabály módosításához a Szövetség céljának módosításához és a Szövetség megszűnéséről szóló 

határozathozatalhoz a jelenlevő szavazásra jogosultak háromnegyedének "igen" szavazata szükséges. 

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. 

A közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot a Szövetségnek tisztségviselői megválasztásakor, illetőleg, 

ha azt a szavazásra jogosultak egyharmada indítványozza. Egy pályázó esetén a közgyűlés - a közgyűlés 

elnökének javaslatára, vagy az érintett pályázó kérésére - nyílt szavazással is dönthet a tisztségviselő 

megválasztásáról. 

A közgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a tag, valamint 

képviselet esetén a képviselője nevét és lakóhelyét vagy székhelyét, és a tagot megillető szavazatok 

számát. A jelenléti ívet a közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti. 

A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza: 

• a Szövetség nevét és székhelyét; 

• a közgyűlés helyét és idejét; 

• a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének 

a nevét; 

• a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat; 

• a határozati javaslatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a 

szavazástól tartózkodók számát. 

A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés levezető elnöke írja alá, és két erre megválasztott, 

jelen lévő tag hitelesíti. 

A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével 

hozzák meg. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

• akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére 

másfajta előnyben részesít; 
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• akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

• aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

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

• aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban 

áll; vagy 

• aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

Nem minősül előnynek a Szövetség, cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül 

igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szövetség által a tagjának - tagsági jogviszony alapján 

- nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. 

A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a 

határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli. 

A közgyűlés napirendje 

A közgyűlés napirendjét a Szövetség Elnöksége állapítja meg és terjeszti a közgyűlés elé. 

A Szövetség éves kötelezően megtartandó első közgyűlésének az alábbi napirendeket tartalmaznia kell: 

• a sportág szakmai tevékenységéről szóló Elnökségi beszámoló jóváhagyása, 

• a Szövetség előző évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása, 

• a számviteli törvény és a Szövetség beszámolási kötelezettségére irányadó további 

jogszabályok szerinti beszámoló és közhasznúsági jelentés (melléklet) elfogadása, 

• az éves költségvetés (pénzügyi és szakmai terv) elfogadása, 

• a Felügyelő Bizottság beszámolója, 

• a Szövetség tagjai vagy szervei által beterjesztett javaslatok. 

A Szövetség éves kötelező második közgyűlésének az alábbi napirendeket kötelezően tartalmaznia kell: 

• az éves sportszakmai tevékenység értékelése a tagok beszámolói alapján, 

• versenynaptár előkészítése 

• a Szövetség tagjai vagy szervei által beterjesztett javaslatok. 

A tisztségviselők választása, összeférhetetlenségi szabályok 

A közgyűlés hatáskörébe tartozó tisztségviselők közül az Elnökség tagjai a Civil tv. értelmében vezető 

tisztségviselőnek minősülnek. A Felügyelő Bizottság tagjai tisztségviselők, akikre a vezető 

tisztségviselőkkel szembeni kizáró okokat alkalmazni kell. A Szövetség Elnökségének és Felügyelő 

Bizottságának elnökeire és tagjaira a Civil tv-ben, különösen annak 38. és 39. §-aiban meghatározott, 

valamint a jelen alapszabályban rögzített összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak. Nem lehet a 

Szövetség Elnökségének és Felügyelő bizottságának elnöke vagy tagja az a személy, aki közügyektől 

eltiltás hatálya alatt áll. 

1. Nem lehet vezető tisztségviselő a közhasznú szervezet megszűnését követő három évig az a 

személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését 

megelőző két évben legalább egy évig -, 

- amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- 

és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 

- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy 

üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 
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- amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint 

felfüggesztette, illetőleg törölte. 

2. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 

szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 

következmények alól nem mentesült. 

3. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely 

foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt 

tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó 

határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető 

tisztségviselői tevékenységtől. 

4. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 

szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 

szervezetnél is betölt. 

5. Nem lehet az Elnökség tagja a Főtitkár, valamint a Szövetséggel munkaviszonyban vagy 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban lévő személy, aki felett a munkáltatói jogokat, 

illetőleg az utasításadás jogát az Elnök gyakorolja. 

6. A Felügyelő Bizottság tagja a Szövetségben más tisztséget nem viselhet. A Felügyelő Bizottságnak 

nem lehet tagja a Szövetséggel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyban álló, a Szövetségben gazdasági feladatokat ellátó személy, aki a Szövetség 

Elnökségének tagjával, illetőleg a Szövetségnél gazdasági feladatokat ellátó személlyel hozzátartozói 

kapcsolatban áll. A Felügyelő Bizottság tagjai nem lehetnek egymás hozzátartozói. Nem lehet a 

Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, aki a Szövetség cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki 

által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve a Szövetség által a 

tagjának - tagsági jogviszony alapján - nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást, 

illetőleg e személyek hozzátartozója. 

7. A közgyűlés a hatáskörébe tartozó tisztségviselőket 4 évre választja. 

8. Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a jelenlévő szavazásra jogosultak több mint 

felének "igen" szavazatát megszerezte.  

2. AZ ELNÖKSÉG 

A Szövetség tevékenységét két közgyűlés közötti időszakban az Elnökség, mint a Szövetség 

ügyvezetését ellátó testület. Az elnökség tagjai tisztségüket társadalmi megbízatásként látják el. 

Az Elnökség feladata és hatásköre: 

a) a Szövetség feladatainál meghatározott szabályzatok, továbbá a Szövetség működésével, 

valamint a sportággal kapcsolatos egyéb szabályzatok megállapítása és módosítása az 

Alapszabály kivételével, 

b) a Szövetség közgyűlésének összehívása, 

c) a Szövetség törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása, gondoskodás a közgyűlési 

határozatok végrehajtásáról és a végrehajtás ellenőrzése, 

d) a sportág általános stratégiai fejlesztési koncepcióinak kidolgozása, és előterjesztése a 

közgyűlés részére, valamint a közgyűlés által elfogadott általános stratégiához illeszkedő teljes 

középtávú szakmai stratégia elfogadása, 

e) a Főtitkár kinevezése és felmentése, 

f) a sportág sportszakmai programjának, eredménytervének beszámolójának jóváhagyása, 

g) az éves versenynaptár elfogadása, kettlebell versenyek megrendezésének engedélyezése, 

h) az éves költségvetésben sportszervezeti támogatásra meghatározott keret (különösen a 

központi állami támogatás) felosztásáról a tagszervezetek között, 

i) a sportág nemzetközi tevékenységének irányítása, nemzetközi kapcsolatainak szervezése, 
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j) a hazai szervezésű nemzetközi versenyekkel kapcsolatos elvi döntések meghozatala, a 

szervezési és gazdálkodási kérdések figyelemmel kísérése, 

k) az előző évre vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámoló, a közhasznúsági jelentés mellékletet, 

a tárgyévi pénzügyi és szakmai terv, illetve az előző évre vonatkozó pénzügyi terv teljesítéséről 

szóló beszámoló elkészítése és a közgyűlés elé terjesztése, 

l) a tagfelvételi kérelem elbírálása, tagsági jogviszony megszüntetésével kapcsolatos 

előterjesztések a közgyűlés részére, 

m) szakági és egyéb bizottságok létrehozása és megszüntetése - a közgyűlés kizárólagos 

hatáskörébe tartozók kivételével -, az általa létrehozott bizottságok vezetőinek és tagjainak 

megválasztása, illetve felmentése, 

n) a Szövetség „tiszteletbeli tagja” és „pártoló tag” címek adományozására, valamint 

visszavonására javaslattétel a közgyűlés számára, 

o) a hatáskörébe utalt jogorvoslati kérelmek elbírálása, illetőleg sportfegyelmi jogkör gyakorlása, 

p) a mesteredzői cím, valamint állami kitüntetések és egyéb elismerések adományozására 

javaslattétel, illetve szövetségi elismerések adományozása,  

q) döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket az Alapszabály, a Szövetség egyéb szabályzatai, 

jogszabály, illetőleg a Szövetség közgyűlése a hatáskörébe utal, 

r) a Szövetség előző évi közhasznú tevékenységéről a hatályos jogszabályok alapján elkészített 

közhasznúsági jelentés nyilvános, abba bárki betekinthet és abból saját költségére másolatot 

kérhet. A jelentést a számviteli törvény szerinti beszámolóval együtt kell elkészíteni és döntésre 

előkészíteni. A jelentésnek tartalmaznia kell a Civil tv. 29. §-ában meghatározott kötelező 

elemeket. 

 

Az Elnökség tagjai 

A Szövetség Elnöksége 7 főből áll: 

- Elnök  

- Alelnökök (3 fő)  

- Elnökségi tagok (3 fő) 

Az Elnökségnek az a nagykorú személy lehet tagja, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 

ellátásához szükséges körben nem korlátozták, akivel szemben a VIII. fejezet 1.pontjában 

meghatározott kizáró és összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn, továbbá aki a közügyek 

gyakorlásától nincs eltiltva és magyar állampolgár, Az Elnökség tagjai tisztségüket társadalmi 

megbízatásként látják el. Az Elnökség tagjai feladatukat személyesen kötelesek ellátni. 

Az Elnökség tagjainak jogai és kötelezettségei: 

a) az Elnökség ülésein és az Elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel, 

b) részvétel a közgyűlésen, a közgyűlésen válaszadás a Szövetséggel kapcsolatos kérdésekre, 

részvétel a közgyűlési beszámolók elkészítésében és előterjesztésében, 

c) észrevételek, javaslatok tétele a Szövetség működésével, a sportággal kapcsolatban, 

d) felvilágosítás kérése a sportággal összefüggő kérdésekben, a tisztségviselők döntéseivel 

kapcsolatban, 

e) javaslattétel rendkívüli közgyűlés, Elnökségi ülés összehívására, 

f) a szövetségi határozatok és ajánlások megtartása, illetőleg végrehajtása, 

g) beszámolás az Elnökségben vállalt feladatok végrehajtásáról, 

Az Elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók. 
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Az Elnökségi tagság megszűnik:  

- a mandátum lejártával,  

- lemondással,  

- a cselekvőképességnek a tevékenység ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;  

- a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével,  

- visszahívással,  

- elhalálozással.  

Az Elnökség működése 

a) Az Elnökség maga állapítja meg az ügyrendjét és munkatervét, tevékenységét ezek alapján fejti 

ki. 

b) Az Elnökség ülését az elnök hívja össze. Az ülés helyéről, időpontjáról és a megtárgyalandó 

kérdésekről legalább 7 nappal korábban értesíteni kell az Elnökség tagjait és a meghívottakat. 

Az írásos anyagokat az Elnökségi ülés előtt legkésőbb 3 nappal meg kell küldeni az érintettek 

részére. Halaszthatatlanul sürgős esetekben az elnök rövidebb határidőt is megállapíthat. 

c) Az Elnökség ülései nem nyilvánosak. 

d) Az Elnökség üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a Főtitkárt, a Felügyelő Bizottság elnökét, 

de napirendtől függően az ülésre más személy is meghívható. 

e) Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt az elnök, vagy három elnökségi tag az ok és a cél 

megjelölésével javasolja. 

f) Az Elnökség a tagok több mint a felének, azaz legalább 4 fő személyes jelenléte esetén 

határozatképes. Személyes jelenlétnek minősül a technikai eszköz igénybevételével létrejött 

videóhívás, melyben a tag személye kétséget kizáróan azonosítható. A határozatképtelenség 

miatt elhalasztott ülést három napon belül ismételten össze kell hívni. 

g) Az Elnökség határozatot nyílt szavazással, egyszerű többséggel, a szavazáskor jelenlévők felénél 

legalább eggyel több igenlő szavazattal hoz. 

h) Az Elnökség a határozatait a saját nyilvántartásaiban rögzíti. 

i) Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a helyszínt, az 

időpontot, a napirendet, a megjelentek nevét, az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket, 

javaslatokat, illetőleg a határozatokat, amelyeknél fel kell tüntetni a szavazati arányt. A 

jegyzőkönyvet a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő (elnökségi tag) írja alá. 

j) Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek a Ptk. 

meghatározás alapján hozzátartozója, közeli hozzátartozója vagy az általa képviselt tagszervezet 

a határozat alapján: 

- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy, 

- bármilyen más előnyben részesül a Szövetség terhére, 

- akivel a határozat alapján szerződést kell kötni, 

- aki ellen a határozat alapján pert kell indítani, 

- aki a döntésében érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll, 

- aki a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

Nem minősül előnynek a Szövetség, cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés 

nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szövetség által a tagjának - tagsági 

jogviszony alapján - nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. 
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3. A SZÖVETSÉG VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI 
A Szövetség vezetői tisztviselői az Elnök a Szakmai és az Általános alelnökök. Az alelnökök a kialakított 

munkamegosztás szerint látják el az adott szakterületük, feladataik irányítását és felügyeletét. 

 

A Szövetség Elnöke 

A Szövetség legfőbb tisztségviselője a Szövetség Elnöke. Az Elnök az Elnökség közreműködésével 

irányítja és vezeti a Szövetség tevékenységét. Az elnöki tisztség annak elfogadásával jön létre, feladatát 

társadalmi megbízatásban látja el és VIII.2. pontban meghatározottak szerint szűnhet meg.  

Az Elnök feladatai és hatásköre: 

- a közgyűlés, az Elnökség üléseinek összehívása, az Elnökség üléseinek vezetése, 

- a Szövetség képviselete, 

- az Alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a közgyűlési, az elnökségi határozatok 

végrehajtásának irányítása és ellenőrzése, 

- két elnökségi ülés között a Szövetség működésének biztosításához szükséges döntési jogkör 

gyakorlása az alelnökökkel történő egyeztetés útján, 

- a Szövetség tevékenységének összehangolása, 

- a közgyűlés, az Elnökség határozatai végrehajtásának szervezése, 

- a Főtitkár feletti munkáltatói, illetve megbízói jogosítványokat gyakorol a kinevezés és a 

felmentés kivételével, 

- az Elnökség határozatainak végrehajtása, 

- a Szövetséggel kapcsolatos jogszabályok figyelemmel kísérése és végrehajtásuk biztosítása, 

szükség esetén a szövetségi határozatok módosításának kezdeményezése, 

- a Szövetség által megrendezésre kerülő hazai és hazai rendezésű nemzetközi versenyek, 

események szervezési feladatainak irányítása, 

- döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés, az 

Elnökség, illetőleg a Szövetség egyéb szervének kizárólagos hatáskörébe, 

- aláírási jogkör gyakorlása, költségvetési gazdálkodási ügyekben kötelezettségvállalás és 

utalványozás a bankszámla feletti rendelkezési jog gyakorlása a Szervezeti és Működési 

Szabályzatban meghatározottak szerint, 

- mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket jogszabály, az Alapszabály, illetőleg a 

közgyűlés, az Elnökség a hatáskörébe utal. 

Az Elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén bármely alelnök, az operatív feladatokban a Főtitkár 

helyettesíti. 

Az Elnök képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve 

a Szövetség más tisztségviselőjére vagy az Elnökség más tagjára is átruházhatja. 

 

4. A SZÖVETSÉG TISZTSÉGVISELŐI 

• Felügyelő Bizottság  

• Főtitkár 

A Szövetség Főtitkára  

A Szövetség hivatali szervezetének vezetője a Főtitkár, aki tisztségét társadalmi megbízatásként tölti be. 

A Főtitkárt az elnökség határozatlan időtartamra nevezi ki. Feladatait az Elnök irányítása mellett, az 

Elnökségi határozatok betartásával köteles végezni. 
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A Főtitkár feladatai és hatásköre: 

a) a Szövetség képviselete, 

b) a Szövetség hivatali, adminisztratív munkájának irányítása, 

c) az Elnökség és az Elnök hatáskörébe nem tartozó munkáltatói jogok gyakorlása, 

d) aláírási jogkör gyakorlása, költségvetési gazdálkodási ügyekben kötelezettségvállalás és 

utalványozás a bankszámla feletti rendelkezési jog gyakorlása a Szervezeti és Működési 

Szabályzatban meghatározottak szerint 

e) előkészíti az elnökség üléseit, 

f) az Elnökség és az Elnök határozatai végrehajtásának szervezése, nyomon követése, 

g) közreműködés az Elnökség üléseinek előkészítésében, tanácskozási, javaslattételi joggal 

részvétel az üléseken, 

h) a Szövetség működéséhez szükséges gazdálkodási teendők ellátása, 

i) a Szövetség technikai, műszaki, vagyonkezeléssel összefüggő beruházási és üzemeltetési 

feladatainak irányítása és szervezése, a feladatok ellátására létrehozott gazdasági társaság(ok) 

tevékenységének tulajdonosi felügyelete, 

j) a Szövetség tulajdonában, kezelésében, használatában lévő ingó és ingatlan vagyontárgyak 

kezelésének felügyelete, az üzemeltetésének szervezésére, a használat koordinálására, a 

tervszerű karbantartásra létrehozott gazdasági társaság(ok) tevékenységének tulajdonosi 

felügyelete, 

k) a szövetségi létesítmények üzemeltetésének felügyelete, ellenőrzése, 

l) a Szövetség és szükség szerint a tagszervezetek beruházási, felújítási feladatainak előkészítése, 

koordinálása, a projektek kialakítása és felügyelete 

m) a szükséges beruházások, felújítások előkészítése, koordinálása, felügyelete, 

n) a Szövetséggel kapcsolatos jogszabályok figyelemmel kísérése és végrehajtásuk biztosítása, 

szükség esetén a szövetségi határozatok módosításának kezdeményezése, 

o) a Szövetség informatikai rendszerének, eszközeinek, irodatechnikai eszközeinek 

működtetésének, karbantartásának ellenőrzése, 

p) gondoskodás az elnökségi ülések jegyzőkönyveinek vezetéséről, őrzéséről, a határozatok 

nyilvántartásáról, 

q) gondoskodás a szövetségi nyilvántartások, adatbázisok vezetéséről, 

r) mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket az Alapszabály vagy egyéb szabályzat, 

illetőleg a közgyűlés, az Elnökség vagy az Elnök a hatáskörébe utal. 

A Főtitkár feladatait és hatáskörét az Elnökkel történt munkamegosztás szerint gyakorolja. A Főtitkár 

tartós akadályoztatása esetén az Elnök a főtitkári feladatok ellátásával más tisztségviselőt megbízhat. 

Főtitkár részletes feladatait a Szakszövetség Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 

Felügyelő Bizottság 

A közgyűlés a Szövetség működésének, gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére, 4 éves 

időtartamra, 3 tagú (elnök és 2 fő tag) Felügyelő Bizottságot választ. A Felügyelő Bizottsági tagságra 

vonatkozó jogviszony az elfogadással jön létre. A Felügyelő Bizottság tagjai újraválaszthatók 

tisztségükben. Abban az esetben, ha időközben bármely tag mandátuma megszűnik, úgy a helyére 

választott új tag tisztsége az Felügyelő Bizottság mandátumának lejártáig tart.  

Megszűnik a Felügyelő Bizottsági megbízatás: 

- visszahívással; 

- lemondással; 

- a Felügyelő Bizottsági tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 
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- a Felügyelő Bizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben 

történő korlátozásával; 

- a Felügyelő Bizottsági taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

A Felügyelő Bizottság tagjai függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatók. A Felügyelő Bizottság 

tagjai a Felügyelő Bizottság munkájában személyesen kötelesek rész venni. 

A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 

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

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

személy vezető tisztségviselője.  

A Felügyelő Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg. 

A Felügyelő Bizottság feladatai: 

- a Szövetség működésének, pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata, 

- a Szövetség gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások 

betartásának ellenőrzése, 

- az éves mérleg felülvizsgálata, 

- a gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és kiadások 

teljesítésének évenkénti vizsgálata, 

- a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése, 

- a szövetségi vagyon megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének 

ellenőrzése, 

- a szövetségi vagyonhoz kapcsolódó beruházások előkészítésének, lebonyolításának, 

megvalósulásának ellenőrzése. 

1. A Felügyelő Bizottság tagjai feladataik ellátása során jogosultak a Szövetség bármely iratába 

betekinteni, a Szövetség tisztségviselőitől, munkavállalóitól tájékoztatást kérni. 

2. Az ellenőrzések megkezdéséről a Felügyelő Bizottság elnöke tájékoztatni köteles a Szövetség 

Elnökét és Főtitkárát.  

3. Az ellenőrzés tapasztalatairól a Bizottság elnöke a vizsgálat befejezésétől számított 15 napon belül 

tájékoztatja a Szövetség elnökségét. Ha a vizsgálat szabálytalanságot vagy rendellenességet állapít 

meg, egyúttal ennek megszüntetésére is fel kell hívni a figyelmet. 

4. A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását az abban meghatározott határidő elteltével 

számított 30 napon belül a Felügyelő Bizottság utóvizsgálat keretében ellenőrzi. 

5. Ha a kifogásolt gyakorlat fennállását az elnökség nem ismeri el, vagy az utóvizsgálat sem vezetett 

eredményre, a Felügyelő Bizottság közvetlenül az intézkedésre jogosult szervhez fordulhat, szükség 

esetén kezdeményezheti rendkívüli közgyűlés összehívását. 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 egyébként 

súlyosan sértő esemény, mulasztás történt, amelynek megszüntetése vagy 

következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult szerv döntését 

teszi szükségessé, 

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel. 

6. Az intézkedésre jogosult vezető szervet a Felügyelő Bizottság indítványára 30 napon belül össze kell 

hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a Felügyelő Bizottság is 

jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 
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intézkedést nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi 

felügyeletet ellátó szervet. 

7. A Felügyelő Bizottság tevékenységéről a Szövetség közgyűlésének köteles beszámolni. 

8. A Felügyelő Bizottság eljárására a Civil tv. rendelkezéseit, a jelen fejezetben nem szabályozott 

kérdésekben a Bizottság működésére az elnökség működésére vonatkozó szabályokat kell 

alkalmazni. 

 

IX. BIZOTTSÁGOK 
1) Az Elnökség egyes szakfeladatok ellátására állandó és ideiglenes bizottságokat hozhat létre, 

illetőleg referenseket jelölhet ki. A bizottságok tagjait és a referenseket az Elnökség 
legfeljebb négyéves időtartamra választja a VIII.1. bekezdés „A tisztviselők választása, 
összeférhetetlenségi szabályok” figyelembevételével.  

 
2) A bizottságok és referensek feladatait és hatáskörét a Szövetség szervezeti és működési 

szabályzata, a bizottságok működésének részletes szabályait az Elnökség által jóváhagyott 
saját működési szabályzatuk határozza meg.  

 
3) A bizottságok és referensek véleményezési, javaslattételi, illetőleg szervezési joggal 

rendelkeznek mindazokban az ügyekben, amelyekre rendelték őket.  
 

4) A bizottságok üléseit a bizottság elnöke hívja össze és vezeti. A bizottság üléseire meg kell 
hívni a Szövetség Elnökét és Főtitkárát.  

 
5) A bizottságok működésének szabályait - az Elnökség által jóváhagyott - saját működési 

szabályzatában állapítja meg.  
 

6) Az Elnökség köteles létrehozni azon bizottságokat, melyek működése a Szövetségben 
jogszabály alapján kötelező, így különösen, de nem kizárólagosan: 

a) Fegyelmi Bizottság, melyre vonatkozó szabályokat a Fegyelmi Szabályzat 
tartalmazza,  

b) Versenybíró Bizottság, melyre vonatkozó szabályokat a Szervezeti és Működési 
Szabályzat, valamint a Versenyszabályzat tartalmazzák.  

 

X. A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA 
A Szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik. 

A Szövetség bevételei lehetnek: 

a) tagsági díjak, 

b) magán– és jogi személyek, valamint más gazdálkodó szervezetek támogatásai, 

c) alapítványi támogatások és közérdekű célú kötelezettségvállalások, 

d) rendezvények bevételei, 

e) a tagszervezetek által befizetett – jogszabályban vagy közgyűlési határozatban 

megállapított – díjak, 

f) az általa szervezett, illetőleg rendezett sporteseményekkel kapcsolatos vagyoni értékű 

jogok hasznosításából származó bevételei, 

g) nemzetközi szervezetektől származó részesedés, 
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h) reklám és szponzorációs tevékenységből származó bevételek, 

i) állami támogatás, az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól 

közhasznú céljára vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve 

adomány, 

j) gazdasági–vállalkozási tevékenységből származó bevételek, 

k) a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó 

bevétel, 

l) pályázati úton nyert támogatás, 

m) egyéb bevételek. 

A Szövetség kiadásai lehetnek: 

a) alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek; 

b) a Szövetség szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az adminisztráció 

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

tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása; 

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

A Szövetség vagyona lehet: 

a) készpénz (bankbetét, folyószámlán lévő összeg), 

b) értékpapír 

c) ingatlan és ingó vagyon, 

d) vagyoni értékű jog (például használati jog). 

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

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

Szövetség gazdálkodása eredményét, vagyonát céljának megfelelően használhatja, nem oszthatja fel 

tagjai között, és részükre nyereséget nem juttathat azt az alapszabályában meghatározott közhasznú 

tevékenységére fordítja. 

A Szövetség gazdasági - vállalkozási tevékenységet kizárólag közhasznú céljainak vagy a jelen 

alapszabályban meghatározott célok elérése érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 

A Szövetségnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó 

bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. A Szövetség kettős könyvvitelt vezet. 

A Szövetség gazdálkodásának részletes szabályait a Szövetség gazdálkodási szabályzata határozza meg, 

mely szabályzatot a Szövetség elnöksége állapítja meg. 

A Szövetségben az aláírási és az utalványozási jogkörre vonatkozóan, valamint a bankszámla fölötti 

rendelkezésről az SZMSZ és egyéb szabályzatok tartalmaznak részletes rendelkezéseket. 

 

XI. A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE 
A Szövetség megszűnik: 

a) a közgyűlés döntése alapján jogutódlással (egyesülés, szétválás), 

b) megszűnésének a közgyűlés által történt kimondásával, 

c) ha a bíróság feloszlatja, 

d) ha a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti vagy 

megállapítja megszűnését, 
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e) ha a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, 

f) és a Szövetséget a nyilvántartásból törlik. 

 

XII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
Az Elnökség gondoskodik a testületi szervek határozatainak összegyűjtéséről a Határozatok Tárában. 

A Kettlebell Sportági Szövetség nevének, jelképeinek, illetve az általa rendezett sporteseményeknek 

bármilyen üzleti alapon, vagy egyéb módon történő hasznosítása kizárólag a Kettlebell Sportági 

Szövetség Elnökségének előzetes jóváhagyása alapján történhet. Ennek elmulasztása esetén a 

Kettlebell Sportági Szövetség kártérítést igényelhet. 

Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, 

a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról, továbbá a sportról szóló 2004.évi I. törvény rendelkezései az 

irányadók. 

 

Kiskunhalas, 2020. március 8. 

 

Záradék: 

A jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a Kettlebell Sportági Szövetség 2020. március 8. 

napján megtartott ALAKULÓ közgyűlése a 2/2020 (III.8.) számú határozatával elfogadta. 

 

 

Suhajda László 

elnök  
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 1. számú melléklet 
 

Az Alapszabály VI. b) pontja alapján a Szövetség tagjai vagyoni hozzájárulásként a közgyűlés által 

évente előre meghatározott mértékű tagdíjat fizetnek.  

A tagdíj mértékét a közgyűlés a 18/2020 (III.8.) sz. közgyűlési határozattal a 2020-as évre 20.000 

Ft/tag összegben állapította meg. 

A tagdíjat a Szövetség bankszámlájára történő átutalással kell tárgyév március 20-ig, belépő tag 

esetében a tagfelvételtől számított 30 napon megfizetni. 
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2. számú melléklet 
Kettlebell Sportági Szövetség LOGÓ 

 

 

 

 


