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A fegyelmi eljárás célja 

1. § 

A fegyelmi szabályzat célja a Kettlebell Sportági Szövetség (továbbiakban: Szövetség) 

kötelezettségeihez a szükséges rend fenntartása a jogszabályok, rendeletek, 

előírások keretein belül. 

A fegyelmi szabályzat hatálya 

2. § 

 

a. Ezt a szabályzatot kell alkalmazni a Szövetség valamennyi tagjára, a Szövetség 

által igazolt sportolókra, belföldön vagy külföldön a Szövetség által közvetlenül 

vagy közvetve szervezett, vagy engedélyezett sportrendezvényein résztvevő 

versenybírókra, sportolókra és sportszakemberekre. 

b. Amennyiben a nemzetközi kettlebell szövetségek (IKMF, IUKL, WKSF, stb.) az 

a. bekezdésben meghatározott személyekkel, szervezetekkel szemben 

büntetést szab ki, a határozatot a Szövetségnek végre kell hajtani és saját 

fegyelmi eljárást is indíthat. 

 

3. § 

Általános rendelkezések 

a. A Szövetség folytatja le a fegyelmi eljárást. 

b. A Szövetség elnöksége jelöli ki a Fegyelmi bizottságot.   

c. A fegyelmi eljárásban nem vehet részt elnökként, tagként, 

jegyzőkönyvvezetőként a fegyelmi eljárás alá volt közeli hozzátartozója, akit 

szakértőként, tanúként meghallgattak, vagy akinek a fegyelmi büntetéshez 

bármilyen érdeke fűződik.  

d. A Szövetség tagjának a kizárása a Szövetség közgyűlésének a hatáskörébe 

tartozik. 

e. A fegyelmi határozatokat a Szövetség Elnöksége tartja nyilván.  

 

Fegyelmi vétségek 

4. § 

 

a. Fegyelmi vétséget követ el az a sportoló vagy sportszakember, aki a 

nemzetközi kettlebell szervezet(ek) vagy a Szövetség szabályzataiban leírt 

kötelezettségeit megszegi. 

b. A Szövetség fegyelmi eljárást folytathat le a tevékenységével kapcsolatos 

sportszervezettel szemben. 

 

 

 



Fegyelmi büntetések 

5. § 

a. A 4. §-ban meghatározattakra az alábbi büntetések alkalmazhatóak: 

• szóbeli figyelmeztetés 

• írásbeli megrovás 

• kedvezmények csökkentése, megvonása 

• pénzbüntetés. 

b. Sportolóka az előző bekezdésen kívül az alábbi eltiltás is kiszabható 

meghatározott időre: 

• sporttevékenység (belföldi, külföldi), 

• átigazolás, 

• kölcsönadás. 

 

6. § 

A sporttevékenységtől az eltiltás lehet: 

a. versenyzéstől (belföldi és/vagy külföldi), 

b. edzés látogatástól, 

c. Szövetségen belüli eltiltástól. 

Szakmai tevékenységtől az eltiltás lehet: 

a. edzői tevékenységtől, 

b. versenybírói tevékenységtől, 

c. sportrendezvényen való részvételtől, 

d. Szövetségen belüli eltiltástól. 

 

A fegyelmi büntetés célja 

7. § 

a. A fegyelmi büntetés célja a szabályok, előírások betartása, betartatása. A fegyelmi 

eljárásban kiszabott büntetésnek igazodnia kell a vétség súlyához, az elkövető 

vétkességének a mértékéhez és az enyhítő körülményekhez.  

b. Amennyiben a ténymegállapítás egyszerű és egyértelmű, akkor fegyelmi eljárás 

nélkül szóbeli figyelmeztetés és írásbeli megrovás, a sportszervezetekre pedig  

írásbeli figyelmeztetés is kiszabható. 

c. Sportolóra és sportszakemberre kiszabott büntetés méltányossági alapon 

próbaidőre felfüggeszthető. A próbaidő 6 hónaptól 12 hónapig tarthat. 

d. A próbaidőre felfüggesztett büntetést végre kell hajtani, ha az érintettel szemben a 

próbaidő alatt legalább írásbeli megrovás vagy figyelmeztetés kerül hatályba.  

 

Elévülés 

8. § 

a. A fegyelmi vétség elkövetésétől számítva 1 éven belül indítható fegyelmi eljárás. 

b. Nem indítható fegyelmi eljárás, ha az eljárás kezdeményezése nem történik meg, 

ha a bejelentést végző szervnek az esetről legalább 3 hónapja tudomása volt.  

c. 8 év az elévülés doppingvétség esetén. 

 



A fegyelmi eljárás lefolytatása 

9. § 

a. A fegyelmi eljárást elindító értesítésnek az alábbiakat kell tartalmaznia: 

• a fegyelmi eljárás tárgyát, elindításának a jogalapját 

• az elkövetett cselekményt 

• rendelkezésre álló bizonyítékokat 

• meghallgatásnak az időpontját. 

b. Amennyiben a cselekmény súlya, jellege indokolja, az érintett az eljárás végéig 

felfüggeszthető.  

c. A tárgyalás megtartható, ha az eljárás alá vont vagy képviselője nem jelenik 

meg. 

d. A fegyelmi tárgyalást a kijelölt fegyelmi bizottság elnöke vezeti le.  

e. A fegyelmi tárgyaláson jegyzőkönyvet kell vezetni.  

f. A fegyelmi eljárás felfüggeszthető ameddig a nemzetközi kettlebell szervezet 

az érintettel szemben jogerős határozatot hoz.  

g. A fegyelmi eljárás befejezésétől 8 napon belül a határozatot írásba kell foglalni 

és az érintettnek el kell küldeni. 

h. A fegyelmi határozatnak tartalmaznia kell az eljárás megszüntetését, a 

megállapításokat, a büntetést, a büntetés mértékét és időintervallumát, valamint 

a határozat indoklását.  

i. A fegyelmi eljárás indokolt esetben megszüntethető.  

 

Fellebbezés 

10. § 

a. A kézbesítéstől számítva 15 napon belül a fegyelmi határozat ellen 

fellebbezés terjeszthető elő a Szövetség elnökségéhez. Az előterjesztést a 

Fegyelmi bizottságnak kell benyújtani, amit a szükséges iratokkal együtt 15 

napon belül továbbít az Elnökség részére.  

b. A II. fokú eljárásban a Szövetség Elnöksége jár el, a határidők megegyeznek 

az korábbi eljárás határideivel.  

c. Az iratok beérkezését követően az Elnökség legkésőbb a következő éves 

tervben szereplő Elnökségi ülésen köteles az eljárást megtárgyalni, a 

fegyelmi eljárás határozatát helybenhagyja, megváltoztatja vagy új eljárást 

indít el.  

d. A fegyelmi eljárással kapcsolatos Elnökségi határozatot el kell küldeni a 

Fegyelmi bizottságnak.   

e.  

Záró rendelkezés 

11. § 

A Kettlebell Sportági Szövetség Fegyelmi Szabályzatát a 2020. április 5-én videóhívás útján 

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

 

Suhajda László  

elnök 


