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A Kettlebell Sportági Szövetség Elnöksége az Alapszabály IV. fejezet 1) pontjának a) bekezdése alapján 

a Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiakban állapítja meg. 

I. Általános rendelkezések 

1. A Kettlebell Sportági Szövetség jogállása 
A Kettlebell Sportági Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) 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. 

A Kettlebell Sportági Szövetség működése felett a hatályos törvények alapján az Ügyészség gyakorolja 

a törvényességi felügyeletet. 

 

2. A Kettlebell Sportági Szövetség alapadatai 
A Szövetség neve:     Kettlebell Sportági Szövetség 

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

A Szövetség nyilvántartási száma:  03-02-0003837 

Kecskeméti Törvényszék lajstrom száma:  Pk.60.015/2020/6. 

A Szövetség adószáma:    19253062-1-03 

A Szövetség bankszámlaszáma:    

A Szövetség statisztikai számjele (KSH):  19253062-9312-521-03 

A Szövetség honlapjának címe:   www.kettlebellsport.hu  

A Szövetség logója:     
  
 

 

3. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) hatálya 
Az SZMSZ hatálya kiterjed a Kettlebell Sportági Szövetség az Alapszabály VIII. pontja szerinti szerveire 

és tisztségviselőire, továbbá a Kettlebell Sportági Szövetség munkavállalóira, illetve a Szövetséggel 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyekre, szervezetekre. 
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4. A Kettlebell Sportági Szövetség feladatai és céljai 
a) A Szövetség az Alapszabályában meghatározott feladatok végrehajtását és hatáskörök gyakorlását 

az Alapszabályban és a jelen szabályzatban meghatározott szervezeti felépítésben és működési 

elvek szerint végzi. 

b) 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. 

c) A Szövetség ápolja és fejleszti kapcsolatait az a sportág nemzetközi szervezeteivel a World 

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

International Kettlebell Marathon Federation (IKMF) továbbá más vezető sportszervezetekkel és 

intézményekkel. 

d) A Szövetség céljai közé tartozik a kettlebellel végzett súlyemelés sportág, mint közhasznú 

tevékenység népszerűsítése, fejlesztése, hagyományainak ápolása. 

e) A Szövetség a közhasznú sporttevékenységek körében nyújtott szolgáltatásait a szövetség 

tagságán kívül bármelyik harmadik személy is igénybe veheti. 

 

5. A Kettlebell Sportági Szövetség kizárólagos feladatai 
a) A Szövetség a sportág rendeltetésszerű működése érdekében megállapítja az alábbi 

szabályzatokat: 

- 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, 

valamint a külön jogszabályokban előírt más szabályzatokat. 

b) Kialakítja a hazai versenyrendszert, annak figyelembevételével meghatározza a versenynaptárt, 

megszervezi az Országos Bajnokságot és egyéb versenyeket, nemzetközi tekintetben, ha arra sor 

kerül megszervezi az Európa- és Világbajnokságot, illetve megbízást ad a versenyek 

megrendezésére. 

c) Versenyrendszerében működteti a válogatott kereteket, és általuk képviseli Magyarországot 

nemzetközi versenyeken, illetve elősegíti a sportolók nemzetközi versenyeken való részvételét. 

d) A nyilvántartási-, igazolási és átigazolási szabályozásának megfelelően kiadja a sportolók számára 

a szükséges engedélyeket beleértve a versenyengedélyeket is. 
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e) Biztosítja Magyarország képviseletét a sportág nemzetközi szervezeteiben a World Kettlebell Sport 

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

Marathon Federation (IKMF) és azok bizottságaiban. 

f) Meghatározza a sportág stratégiai fejlesztési koncepcióját, ideértve a sportág utánpótlás-nevelési 

koncepcióját is, gondoskodik azok megvalósításáról, ennek érdekében igény szerint szakmai 

fórumokat, konferenciákat szervez. 

g) Képviseli a sportág érdekeit az állami szervek és önkormányzatok, az állami sportigazgatási szerv, 

a sport közalapítványok, más sport és szakszövetségek, illetve a különböző társadalmi szervezetek 

felé. 

h) Az alapszabályban meghatározott módon szolgáltatásokat nyújt tagjainak, közreműködik a tagjai 

közötti viták rendezésében. 

i)  továbbá elősegíti a sportágban működő sportszakemberek képzését és továbbképzését, beleértve 

a versenybírók képzését, továbbképzését és minősítését is. 

j) Nyertes pályázat esetén a kiemelt nemzetközi sportrendezvények magyarországi 

megrendezésével összefüggő állami feladatok ellátásában való közreműködés. 

 

6. A Kettlebell Sportági Szövetség további feladatai 
a) Biztosítja a nemzetközi szövetségek (WKSF, IUKL, IKMF), illetve a külföldi a sportág szövetségi, 

egyesületei által megkívánt hozzájárulást, engedélyt a magyar versenyzők külföldi versenyzéséhez, 

vagy a külföldi versenyzők magyarországi versenyzéséhez.  

b) Megszervezi és ellátja az általa szervezett, illetőleg rendezett sporteseményekkel kapcsolatos 

reklám- és propaganda tevékenységet, hasznosítja az ebből eredő vagyoni értékű jogokat, 

kapcsolatot tart a médiákkal és megköti a kapcsolódó szerződéseket. 

c) A sportág, népszerűsítése, az ezzel összefüggő feladatok ellátása. 

d) Központi nyilvántartások vezetése, a nyilvántartási rendszer alapján adatok szolgáltatása az állami 

sportinformációs rendszernek (SIR) 

e) Sportfegyelmi jogkör gyakorlása a versenyszabályzatot, illetve a sportág egyéb szabályzatait 

megszegő versenyzőkkel, sportszakemberekkel és sportszervezetekkel szemben a Sporttörvényben 

a külön jogszabályban valami a Fegyelmi Szabályzatban meghatározottak szerint. 

f) Érvényesíti a doppingtilalmat, fellép a sportmozgalomban ható valamennyi káros hatás ellen 

összhangban a doppingszabályzatában foglaltakkal. 

g) Meghatározza a sportlétesítmények használatával, illetve a sporteseményekkel kapcsolatos 

sportági követelményeket. 

h) Sportcélú, illetve a sporttevékenységet szolgáló létesítmény(ek) létrehozása, hasznosítása, 

működtetése kapcsán való tevékenység végzése. 

i) A sportágban érdekelt szervezetek és személyek tevékenységének összehangolása, a szakmai 

munka hatékonyságának elősegítése. 

j) Támogatások szerzése, támogatási szerződések megkötése, a támogatás felosztása a tagokkal 

kötött megállapodások alapján, illetve a felhasználás ellenőrzése. 

k) Szponzori és egyéb kereskedelmi szerződések megkötése. 

l) Gazdálkodás a Szövetség vagyonával akár vállalkozási tevékenység keretében is a sportág 

feladatainak, céljainak érdekében. 

m) Közreműködés az egészséges életmód kialakításával összefüggő állami és egyéb szervezetek 

célkitűzéseinek megvalósításában. 

n) A sportág fogyatékosok sportjával összefüggő feladatainak ellátása. 
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II. A Kettlebell Sportági Szövetség szervezeti felépítése és működése 

1. A Kettlebell Sportági Szövetség szervezetének felépítése 
1.1. A Kettlebell Sportági Szövetség szervei: 

a) A Szövetség legfőbb szerve a közgyűlés 

b) A Szövetség közvetlenül a közgyűlésnek felelős szervei: 

- Elnökség 

- Felügyelő Bizottság 

1.2. A Szövetség közgyűlés által választott vezető tisztségviselői: 

a) Elnök 

b) Szakmai alelnök (1 fő) 

c) Általános alelnökök (2 fő) 

d) elnökségi tagok (4 fő) 

1.3. A Szövetség Elnöksége által választott tisztségviselői: 

a) Főtitkár 

2. A Kettlebell Sportági Szövetség szervei 

2.1. Közgyűlés 
A Szövetség legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlésre vonatkozó szabályokat az Alapszabály VIII. 1. pontja 

tartalmazza.  

2.1.1. Részvétel a közgyűlésen 

a) A közgyűlésen az Alapszabály VIII. 1. A közgyűlés összehívása fejezet a)-d) pontjában meghatározott 

személyek vehetnek részt. 

b) A közgyűlés helyszínén a résztvevők a képviseleti jogosultságukat kötelesek igazolni, melyet a 

főtitkár ellenőriz. 

c) A részvételi jogosultság igazolásához át kell adni: 

- amennyiben a képviselő nem a képviselt sportszervezet bíróságon bejegyzett képviselője abban 

az esetben egy 30 napnál nem régebbi, a szervezet képviselője által aláírt meghatalmazást; 

- személyi igazolványt és lakcímkártyát. 

d) Az ellenőrzés hatékonysága érdekében azok a küldöttek, akik a közgyűlés időpontját megelőző 

legkésőbb 1 héttel a fenti pontok szerinti okiratokat a Szövetség részére eljuttatják, és annak 

alapján a küldött részvételi jogosultsága megállapítható, a közgyűlésen a főtitkár már csak a 

személyazonosságot ellenőrzi. 

e) A tagszervezet képviselőjének nyilatkoztatása szóban, hogy a szervezet nyilvántartási adataiban 

nem történt változás.  

2.1.2. A közgyűlés összehívása 

a) A közgyűlés összehívására az Elnökség jogosult. 

b) Közgyűlést évente legalább két alkalommal kell összehívni, tavaszi és őszi időszakban, melyeket 

minden év legkésőbb március 31. és december 30 napjáig kell megtartani. 

c) Az Elnökség a közgyűlés előtt legkésőbb 30 nappal köteles: 

- a közgyűlés időpontját kitűzni; 

- a közgyűlés napirendjére javaslatot tenni; 

- a tagokat értesíteni, meghívókat az Alapszabály VIII. 1. pontjában meghatározottak alapján 

kiküldeni. 

2.1.3. A közgyűlés működési rendje 

a) A közgyűlést az Elnök vezeti, akadályoztatása esetén a Főtitkár vagy az Elnök megbízottja. 

b) A közgyűlés érdemi részének megkezdése előtt: 
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- A levezető elnök megállapítja a közgyűlésen résztvevők számát és a közgyűlés 

határozatképességének eredményét (A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra 

jogosultaknak több mint a fele jelen van. Továbbiak az Alapszabály VIII. szakasz 1. pont a „A közgyűlés 

határozatképessége” fejezetben.) 
- Meg kell választani a jegyzőkönyv-vezetőt (hangfelvétel útján történő jegyzőkönyvezés esetén 

erről tájékoztatni kell a jelenlévőket), a két jegyzőkönyv hitelesítőt.  

c) A közgyűlési határozatokat jegyzőkönyvbe kell foglalni. 

d) A jegyzőkönyvben – ha írásos anyag, javaslat rendelkezésre áll – elegendő azok tárgyát és számát 

feltüntetni, de az iratokat – a mellékletek számára utalva – csatolni kell a jegyzőkönyvhöz.  

e) A jegyzőkönyvhöz a közgyűlésen résztvevő szavazásra jogosultakról jelenléti ívet kell csatolni. 

f) A jegyzőkönyvben a felszólaló nevét, a felszólalás lényegét fel kell tüntetni. 

g) A felszólalást akkor kell jegyzőkönyvbe foglalni, ha a felszólaló személye egyértelműen 

megállapítható. Szükség esetén a levezető elnöknek kötelessége erre a felszólalót figyelmeztetni. 

h) A jelentkezés sorrendjét megszakítva ügyrendi kérdésben (ASZ és más kapcsolódó belső 

szabályzatok értelmezése, eljárási hiba felvetése) l 

i) egfeljebb 2 perces hozzászólásra a levezető elnök engedélyt adhat. 

j) A közgyűlés korlátozására, illetve titkos szavazás elrendelésére; szünet beiktatására, valamint a 

felszólalás mértékére vonatkozó javaslatról a közgyűlés nyomban, vita nélkül határoz. 

k) Amennyiben a jegyzőkönyv hangfelvétel útján készül, akkor a jegyzőkönyvre vonatkozó fenti 
szabályok értelemszerűen irányadóak, azzal, hogy az írásbeli jegyzőkönyvet legkésőbb a közgyűlést 
követő 45 napig kell elkészíteni. 

 

2.1.4. A közgyűlés napirendje 

Jelen szabályzat 2.2. c) pontja alapján meghatározott évente két alkalommal kötelezően tartandó 

közgyűlésen az Alapszabályban meghatározott napirendi pontokat kötelezően tartalmaznia kell: 

a) minden év március 31. napjáig tartandó közgyűlésen:  

- 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, 

- a Felügyelő Bizottság beszámolója. 

b) minden év november 30. napjáig tartandó közgyűlésen: 

- az éves sportszakmai tevékenység értékelése a tagok beszámolói alapján  

- versenynaptár előkészítése 

Egyéb szabályozás tekintetében: 

c) a további évközi közgyűlés időpontját, helyét és napirendjét az Elnökség szabadon meghatározhatja 

d) a kötelező napirendi pontokat követő egyéb napirendi pontok sorrendjét a közgyűlés szavazza meg 
a jelenlévő tagok többségének (50%+1fő) egyetértésével. 

 

2.1.5. A vezető tisztségviselőkre történő jelölés módja 

A tisztségviselők választására az Elnökség jelölő bizottságot választ, legalább 45 nappal a közgyűlés 
időpontja előtt. A bizottság 1 elnökből és 2 tagból áll. A jelölő bizottságot azon sportszervezeti 
képviselők közül kell kiválasztani, akik nem kívánnak választott tisztségviselők lenni. A jelölő 
bizottságban a tiszteletbeli tagok is megbízást kaphatnak. A jelölő bizottság elnökét és tagjait az adott 
közgyűlésen választandó funkcióba nem lehet jelölni.  
A jelölő bizottság feladatai: 
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a) Közgyűlés előtt legkésőbb 30 (harminc) nappal írásban tájékoztatja a szövetségi tag 

sportszervezeteket, hogy milyen funkcióban lesz választás és javaslatokat kér a jelöltekre. Egy-egy 

személyt több tisztségre is lehet jelölni, de megválasztása esetén csak a legmagasabbat töltheti be. 

b) A személyi javaslatokat legkésőbb 20 (húsz) nappal a küldöttgyűlés időpontja előtt kell eljuttatni a 

jelölő bizottság elnökéhez. 

c) Tisztségenként összeállítja a jelöltek listáját. 

d) A jelölő bizottság a beérkező javaslatoknál ellenőrzi, hogy a jelölő rendelkezik-e sportszervezete 

képviseleti jogával. 

e) A jelölő bizottság a jelöltek neveiről a közgyűlés előtt 15 (tizenöt) nappal tájékoztatja a 

tagszervezeteket.  

Az Alapszabály VIII.1. Rendkívüli közgyűlés második bekezdésében foglalt események bármelyike a 
Szövetség éves rendes közgyűlését megelőző 30 napon belül következik be, abban az esetben a 
rendkívüli közgyűlés összehívása nem indokolt, helyette az alábbi eljárásrendet kell követni: 
a) Az Elnökség a 2.5.2. pontban megjelölt események bármelyikének bekövetkezését követő első 

ülésén köteles létrehozni a jelölő bizottságot. 
b) A megüresedett tisztségre/tisztségekre 

- vagy a szövetségi tag sportszervezetek képviselői tehetnek javaslatot, legkésőbb 10 (tíz) nappal 

az adott évi rendes közgyűlést megelőzően, 

- vagy a közgyűlésen, a szavazati joggal rendelkezők bármelyike. 

c) A jelölő bizottság a beérkező javaslatoknál ellenőrzi, hogy a jelölő rendelkezik-e sportszervezete 
képviseleti jogával. A jelöltek neveiről a küldöttgyűlésen tájékoztatja a küldötteket.  

 

2.1.6. A vezető tisztségviselők megválasztása 

A választás titkos, a jelöltek név szerint, ABC sorrendben kerülnek a szavazólapra. Minden vezető 

tisztségviselő posztra külön-külön fordulót kell tartani, de azonos - az alábbi - eljárásrenddel. 

a) A szavazólapra kétféle módon lehet felkerülni:  
- a jelölő bizottság javaslatára (a sportszervezetek képviselői által korábban megküldött 

személyi javaslatok összegzése); 

- a közgyűlés résztvevője által a közgyűlésen kezdeményezett jelölés alapján, amennyiben a 

jelenlevő szavazásra jogosultak többsége ezt támogatja. 

b) Amíg a szavazólapok elkészülnek, a jelölteknek max. 5 perc időtartamig módjuk van bemutatkozni 

a közgyűlésnek. A jelöltekhez kérdéseket lehet intézni. Az egy-egy kérdezőnek adott válasz két 

percnél nem lehet több. A jelöltekről a közgyűlés résztvevői a kérdések kapcsán véleményt nem 

nyilváníthatnak. 

c) A választás úgy történik, hogy a jelöltek nevei közül ki kell húzni azokat, akiket a választók nem 

akarnak az adott posztra. Bármely ettől eltérő módon kitöltött, vagy más személy nevét feltüntető 

szavazólap érvénytelen. 

d) A kitöltött szavazólapot a kihelyezett zárt urnába kell dobni. 

e) A tisztség elnyeréséhez a leadott szavazatok 50%-át legalább egy szavazattal meghaladó többség 

szükséges. 

f) Ha az első fordulóban egyik jelölt sem kapta meg a szükséges többséget, akkor második fordulót 

kell tartani. 

g) A második fordulóban már csak a két legtöbb szavazatot kapott jelölt neve szerepel a szavazólapon. 

Szavazategyenlőség esetén a szavazást addig kell ismételni, amíg valamelyik jelölt az 50%-ot 

legalább egy szavazattal meghaladó többséget megszerzi. 

h) Egy jelölt esetében is szükséges az 50%-ot legalább egy szavazattal meghaladó igen szavazatok 

száma. Amennyiben azt a jelölt nem kapta meg, a szavazást még egyszer meg kell ismételni. 
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Amennyiben a második forduló is eredménytelenül zárul, akkor a jelölő bizottságnak két héten belül 

új jelölteket kell állítani, és az egy hónapon belül összehívott rendkívüli küldöttgyűlésnek az 

előbbiekben meghatározott módon közülük választani. 

2.2. Elnökség 

A Kettlebell Sportági Szövetség ügyintéző/képviseleti szerve az Elnökség. A Szövetség tevékenységét 

két közgyűlés közötti időszakban az Elnökség, mint a Szövetség ügyvezetését ellátó testület. Az 

Elnökség feladatait, hatáskörét az Alapszabály VIII.2. szakasza tartalmazza. 

2.3. Bizottságok 
Alapszabály IX. szakasza alapján a Kettlebell Sportági Szövetség az egyes szakmai és szervezési 

feladatok ellátására az alábbi állandó bizottságokat működteti: 

- Felügyelő Bizottság 

- Fegyelmi Bizottság 

- Versenybíró Bizottság 
 

2.3.1. Felügyelő Bizottság 

A Felügyelő Bizottság működésére vonatkozó szabályokat az Alapszabály VIII. fejezet 4. pontja 

tartalmazza. Továbbiak a Felügyelő Bizottság működésére vonatkozóan: 

a) A közgyűlés hatáskörébe tartozik a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása, 

visszahívása. A közgyűlés a költségvetési beszámolóról a Felügyelő Bizottság írásos jelentése 

hiányában döntést nem hozhat. 

b) Rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha a Felügyelő Bizottság elnöki tisztsége bármilyen okból 

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

létszáma kettőre csökken. 

c) A Felügyelő Bizottság tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat az Alapszabály 

rendelkezései alapján kell alkalmazni. 

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

e) A Felügyelő Bizottság működésének szabályait – az Elnökség által jóváhagyott – saját működési 

szabályzatában állapítja meg. 

2.3.2. Fegyelmi Bizottság 

A Fegyelmi Bizottságra vonatkozó szabályokat az Elnökség által jóváhagyott Fegyelmi Szabályzat 

tartalmazza. 

2.3.3. Versenybíró Bizottság 

Feladataik az Elnökség által jóváhagyott Versenyszabályzat valamint az alábbiak: 

• javaslattétel a versenybírói működési szabályzat módosítására, 

• sportág bíróinak felkészítése, vizsgáinak szervezése, lebonyolítása, 

• versenybírók nyilvántartása, a nyilvántartás aktualizálása, karbantartása, 

• bírói tevékenységek ellenőrzése, minősítése, 

• bírókkal szembeni szankciók kezdeményezése, 

• javaslattétel az Elnökségnek a bírói minősítésekre, 

• versenybírók kijelölése az országos és kiemelt versenyekre. 
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3. Működési dokumentumok 
A szervezeti felépítés áttekinthetősége és szervezettsége biztosítja, színvonalas és eredményes 

szakmai munkával a célok és feladatok megvalósítását a sportág hatékony tevékenységét.  

A szervezeti felépítés működését a szövetség alapdokumentumai biztosítják: 

- Alapszabály, 

- 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 betartásáról szóló 

szabályzat, 

- Egyéb dokumentumok – versenynaptárak, versenykiírások, tájékoztatók, ügyrendek, munka- 

és felkészülési tervek stb. 

- A jogi szabályozás a jogi környezet változóinak dokumentumai, 

- elnökségi határozatok. 

 

4. Tagsági feltételek 
A Kettlebell Sportági Szövetség tagsági viszonyait a Szövetség Alapszabálya, jelen szabályzat valamit az 

Elnökség határozzák meg.  

A Kettlebell Sportági Szövetség olyan új sportszervezetek csatlakozását támogatja, melyek a sportág 

szellemiségét megtartó, a versenyzői állományt gyarapító, a kettlebellel végzett súlyemelés 

edzésformát biztosítja a tagjainak, a sportágat aktívan támogató közösséget szervez és a Szövetség 

célkitűzéseivel összhangban képviseli a sportágat. 

A tagság további feltétele, hogy a jelentkező a tagszervezetekkel sportbaráti kapcsolatot tartson fent, 

a kölcsönösség és a sportág céljainak megfelelő támogató magatartást tanúsítson. 

A Kettlebell Sportági Szövetség szándéka, hogy az új egyesületek, szakosztályok létesítését az elvárt 

feltételek mentén, a lehetőségek szerint támogatásban részesítse. 

4.1. Tagfelvételi kérelem 
A felvételi kérelem érdemi elbíráláshoz a pályázónak az alábbiakat kell benyújtania az azokban 

meghatározott mellékletekkel együtt: 

- Felvételi kérelem – 1. számú melléklet 

- Regisztrációs adatlap – 2. számú melléklet 

- Adatvédelmi nyilatkozat – 3. számú melléklet 
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A tagfelvételi eljárásban a kérelmező jogállását a Főtitkár a Civil Szervezetek névjegyzékében ellenőrzi, 

mely jegyzék a 2011. évi CLXXXI törvény 86.§ (1) bekezdése szerint közhiteles, ezért az abban 

foglaltakat a tagfelvételi eljárásban figyelembe veszi az Elnökség. 

A tagsággal járó tagdíj összegéről az Elnökség évente határoz a következő évre vonatkoztatva. 

4.2. Tagság megszűnése 

4.2.1. Rendes tagság 

a) A szövetségi tagság felvétellel keletkezik és kilépéssel, felmondással, jogutód nélküli  
b) megszűnéssel vagy kizárással szűnik meg, melyekre az Alapszabály V. 3. pontjai az irányadóak. 

b) A rendes tagság azonnali hatállyal megszüntethető, ha  

- egy versenyév alatt a sportszervezet egy sportolója sem indul valamelyik a Kettlebell 

Sportági Szövetség által közzétett versenynaptárban szereplő versenyen, 

- ha a tagszervezet a kettlebell eszköz használatával végzett súlyemelést, edzésformát 

megszünteti, vagy más sportszervezet részére átadja, aki egyébként nem tagja a 

Szövetségnek. 

c) A rendes tagsági jogviszony Szövetség általi felmondásáról a Szövetség Elnöksége hoz 

határozatot. 

4.2.2. Pártoló tagság 

A Kettlebell Sportági Szövetség „pártoló tag” cím visszavonása az Elnökség hatáskörébe tartozik. 
A cím visszavonásra kerül a pártoló tevékenység megszűnését követő legkésőbb 30 nappal. 
 

4.2.3. Tiszteletbeli tagság 

A „Szövetség tiszteletbeli tagja” cím visszavonása a Szövetség közgyűlésének hatáskörébe tartozik. 
A cím visszavonására csak valami olyan rendkívüli és szélsőséges esetben kerülhet sor, amely során 
a címet viselő személy olyan magatartást tanúsít, amely a sportágra nézve méltánytalan lenne. 

 

III. Képviseleti hatáskörök 

1. Utalványozási és aláírási jogok 
Az utalványozási jog azt a jogosultságot jelenti, amellyel, az ezzel felruházott személy igazolja a 

valamely kifizetés jogosságát. Utalványozásra önállóan az Elnök és a Főtitkár jogosult.  

A Szövetség képviseletét az Elnök és a Főtitkár látja el, de az Elnök hatáskörében a képviseletet a 

Szövetség más tisztségviselőjére vagy az Elnökség más tagjára is átruházhatja. A Szövetség hivatali 

ügyintézésben önálló aláírási jogosultsága az Elnöknek és a Főtitkárnak van. 

2. Bankszámla feletti rendelkezés 
a) A Szövetség bankszámlája feletti rendelkezésre az Elnök és a Főtitkár jogosult. 

b) A Szövetség számláját kezelő bankhoz bejelentett, képviseleti, aláírási joggal felruházott személy 

önállóan járhat el. 

c) Az K&H Bank e-bank, valamint a bankszámlához tartozó bankkártya használatára az Elnök és a 

Főtitkár jogosult. 

3. Bélyegző használatának rendje 
A Szövetség bélyegzőjét a Szövetség képviseltére jogosult személyek használhatják vagyis az Elnök és 

a Főtitkár, de az Elnök hatáskörében a bélyegző használatára a Szövetség más tisztségviselőjét vagy az 

Elnökség más tagját is feljogosíthatja. 
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IV. A Szövetség hivatali szervezete 
A Szövetség hivatali szervezete biztosítja a feladatok folyamatos és koordinált ellátását, vezetését a 

Főtitkár látja el.  

 

V. Záró rendelkezések 
A Szövetség egész tevékenységében és működésében értelemszerűen alkalmazni kell az Alapszabály 

és a többi szabályzat előírásait és azok szellemét. 

 

A Kettlebell Sportági Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzata a 2020. április 5-én videóhívás útján 

megtartott Elnökségi ülése az E/2/2020 (IV.5.) számú határozatával elfogadta. 

 

Suhajda László  
elnök 
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1. számú melléklet 

TAGFELVÉTELI KÉRELEM 

 

Sportszervezet neve:  

Bejegyzett székhelye:  

Telefonszáma:  

E-mail cím(ek):  

Elnök neve:  

Elnök elérhetősége(i): 

Email, telefon:  

 

 

 

Alulírott ……………………………………………., mint a fenti sportszervezet elnöke felvételünket kérem a 

Kettlebell Sportági Szövetségbe. 

 

Kijelentem, hogy a jelen felvételi kérelem előterjesztése önkéntes, a Kettlebell Sportági Szövetség 

Alapszabályát megismertük és az abban foglaltakat elfogadjuk. 

 

Az éves tagdíjat első alkalommal a tagfelvételi kérelem pozitív elbírálásától számított 30 napon belül 

megfizetem.  

 

 

Kelt…………………..2020. ………………..hó…..nap 

 

 

 

…..…….……………………………… 

sportszervezet elnöke, képviselője 
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2. számú melléklet 
REGISZTRÁCIÓS ADATLAP 

A Kettlebell Sportági Szövetség tagszervezeteinek nyilvántartásba vételéhez 

 

A SPORTSZERVEZET 

bejegyzési neve:  

székhely címe:   

adószáma:   

levelezési címe:  

telefonszáma:   

e-mail címe(i):  

honlap címe:   

alakulásának éve:  

Sportági szakszövetség(ek), 
Sportszövetség(ek) tagság(ok):  

 

 

Képviseletre jogosult személy(ek) 
neve(i): 

 

címe :  

telefonszáma :  

e-mail címe :  

 

Sportszervezet bankszámla száma:  

  

SE taglétszáma:  fő 

Szakosztályok száma: db 

Szakosztályok megnevezése 
Versenyengedéllyel rendelkező 
igazolt Sportolók száma (fő) 

Edzők száma (fő) 

Felnőtt Utánpótlás Felnőtt Utánpótlás 

     

     

     

 

 

Kelt…………………..2020. ………………..hó…..nap 

 

PH. ……………………………………………………… 

         sportszervezet elnöke, képviselője 
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3. számú melléklet 
VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐ HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZATA SZEMÉLYES ADATAI MEGISMERÉSÉHEZ ÉS KEZELÉSÉHEZ 

GDPR 6. CIKK (1) BEKEZDÉS A) ÉS C) PONTOK 

Alulírott, ____________________________________ (név) (lakcím: 

_______________________________________________) személyes adatok jogosultja a GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés a) pontja alapján jelen nyilatkozom útján kifejezetten  

h o z z á j á r u l o k 

ahhoz, hogy Kettlebell Sportági Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) mint adatkezelő a vezető tisztségviselői 

jogviszony, munkaviszony, illetve foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítése, fenntartása, illetve 

megszüntetése, valamint e jogviszonyból eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése; az adatkezelő 

terhelő jogi kötelezettségek teljesítése és az adatkezelő jogos érdekének érvényesítése érdekében a Szövetség 

Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes adataimat megismerje és kezelje. 

Hozzájárulásomat a Szövetség részére átadandó következő személyes adataimnak a megismeréséhez és 

kezeléséhez adom meg: 

• a vezető tisztségviselői jogviszony létesítéséről szóló szerződésben meghatározott valamennyi 

személyes adat (így többek között, de nem kizárólagosan a címem, telefonszámom, email cím). 

Kijelentem, hogy hozzájárulásom kiterjed arra, hogy a Szövetség e fenti személyes adataimat igazoló 

dokumentumokról (így különösen, de nem kizárólagosan pl. igazolványok) fénymásolatot vagy elektronikus 

másolatot készítsen és azokat a rólam vezetett nyilvántartás részeként kezelje, illetve tárolja. 

Kijelentem, hogy a Szövetség Adatkezelési Szabályzatát megismertem és megértettem, továbbá annak 

alkalmazását jelen nyilatkozatban foglalt adatkezelésre elismerem. Tudomásul veszem az adatkezelés tényét, 

illetve azt, hogy a Szövetség az adatok megismerésére, illetve kezelésére tagsági jogviszony létesítése, 

fenntartása és megszüntetése céljából kerül sor. 

Tudomásul veszem, hogy adatkezelő jogosult az Adatkezelési Szabályzat keretei között közösségi 

médiafelületeken közzétett személyes adataim megismerésére. 

Kijelentem továbbá, hogy a Szövetség a tervezett adatkezelésről megfelelően tájékoztatott. Jelen 

hozzájárulásom önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapul és egyértelmű kinyilvánítása annak, hogy 

a Szövetség által fentiek szerint végzett adatkezeléshez hozzájárulásomat megadom. 

 

Kelt:……………………., ___________________________. napján 

ALÁÍRÁS: 

______________________________________

_ 

személyes adat jogosultja 

NÉV NYOMTATOTT BETŰVEL: 

______________________________________

_ 


