A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége (továbbiakban MEOESZ)
Elnöksége (továbbiakban MEOESZ Elnöksége) a MEOESZ Alapszabálya 22/g., 27/11/m.,
35/2-3. alapján 14/2021.(02.04). sz. határozatával Obedience Sportbizottságot hoz létre és
annak működési szabályait megállapítja az alábbiak szerint:

MEOESZ OBEDIENCE SPORTBIZOTTSÁG
Működési Szabályzat
Hatályos 2021. augusztus 19. napjától
A MEOESZ Obedience Sportbizottsága (továbbiakban: MEOESZ OBEDIENCE SB), a
Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége (továbbiakban: MEOESZ)
obedience versenyeket összehangoló, szervező és ellenőrző állandó bizottságként a MEOESZ
Elnöksége által létrehozott szerv. Az Obedience SB működési szabályait a MEOESZ
Alapszabálya 35/2-3. pontjával összhangban a MEOESZ Elnöksége határozta meg a jelen
szabályzat szerint.
I.

Általános rendelkezések

1./
A 1116 Budapest, Tétényi út 128/b-130. szám alatti székhelyű Magyar Ebtenyésztők
Országos Egyesületeinek Szövetsége Elnöksége a MEOESZ Alapszabálya 35/2-3. pontjával
összhangban létrehozott Obedience Sportbizottsága eredményes működéséhez szükséges
szervezeti, személyi és tárgyi feltételeket, szervezeti felépítést, a belső kapcsolatrendszert és
működést a jelen Működési Szabályzatban határozza meg.
A MEOESZ Elnöksége a jelen szabályzat meghatározásakor figyelembe vette a MEOESZ
Alapszabályát, annak belső szabályzatait, továbbá az FCI vonatkozó valamennyi szabályát.
2./

Értelmező rendelkezések:

A jelen szabályzat értelmezésében :
a./
Szövetség

Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége: MEOESZ vagy

b./

Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége Alapszabálya: Asz.

c./

Obedience Sportbizottság: Obedience SB

d./
FCI: Fédération Cynologique Internationale 13 Place Albert Ier., B-6530 Thuin
Belgique
e./

jelen szabályzat a továbbiakban : Obedience SB MSz.

f./
a jelen MSz-t a Szövetség és az FCI egyéb szabályozóival összhangban kell
értelmezni, azokkal ellentétben álló értelmezése tilos.

g./
a jelen MSz-ben használt fogalmak és kifejezések értelmezése során egyebekben az
egyszerű nyelvtani értelmezés szabályai az irányadóak, azaz azokat a szavak és kifejezések
magyar nyelvben elfogadott általános jelentése szerint kell értelmezni.
h./
ahol jelen szabályzat az FCI vagy a MEOESZ szabályára, szabályzatára utal, azon az
adott szabályzat mindenkor hatályos szövegét kell érteni.
3./
Amennyiben a jelen MSz bármely rendelkezése a Szövetség Asz-val ellentétes
rendelkezést tartalmaz, úgy annak helyébe az Asz. rendelkezése lép. A jelen szabályzat nem
lehet ellenétes a MEOESZ más, a jelen szabályzatban foglaltakat érintő egyéb szabályával
sem.
A jelen szabályzat hatálya kiterjed az OTBT-re, Obedience bírói minősítéssel rendelkező
tagjaira, az OTBT Elnökségére, Elnökére, a Szövetségre, annak tagjaira, tisztségviselőire
(vezető és egyéb), szerveire, testületeire, bizottságaira, az Asz. által nevesített egyéb
egységeire, alkalmazottaira és a Szövetséggel szerződéses vagy egyéb jogviszonyban álló
jogalanyokra annyiban, amennyiben mindezekre magatartási szabályokat állapít meg.
4./ Az Obedience SB szakmai bizottság, tagjai és tisztségviselői a Szövetségnek
magánszemélyként nem tagjai.
5./
AZ Obedience SB maga nem jogi személy, saját nevében és javára jogokat és
kötelezettségeket nem szerezhet, a Szövetség nevében jognyilatkozatokat nem tehet, de a
jelen MSz szerint meghatározott, a Szövetségen belüli tevékenysége ellátása körében a
hatáskörébe és illetékességébe tartozó ügykörben – a jelen MSz szerinti szervei és
tisztségviselői útján- eljárhat.
Az Obedience SB és szervei, tisztségviselői működési feltételeit, költségeit, adminisztrációs
hátterét a Szövetség biztosítja saját belső szabályai alapján. Az Obedience SB által végzett
szolgáltatások díját a MEOESZ díjszabása tartalmazza. Törekedni kell arra, hogy az
Obedience SB szolgáltatásainak beszedett díjai az OBEDIENCE SB működési költségeit
fedezzék.
6./
Az Obedience SB célja és feladatai:
-

Az Obedience SB összefogja az obedience versenyt rendező szervezetek munkáját,
szervezi, ellenőrzi és irányítja a hazai versenyeket és vizsgákat.
részt vesz a bírói és segédbírói képzésben és támogatja a bírói kar munkáját.
a kulturált és állatközpontú Obedience vizsgáztatás és versenyzés irányításában való
részvétel,
az Obedience versenyek ellenőrzése a MEOESZ szabályai és szabályzatai és az
irányadó jogszabályok érvényre jutása körében
a hazai állatvédelmi törvények betartásának érvényesülése figyelemmel kísérése az
obedience versenyeken
közreműködés az európai színvonalú obedience élet létrehozásában, fenntartásában
az Obedience SB, mint a MEOESZ bizottsága, céljait és feladatait a MEOESZ
tagszervezetei minden Obedience rendezvénye, tevékenysége vonatkozásában ellátja

-

-

a MEOESZ tagszervezetekkel együttműködve minden naptári év október 15. napjáig
összeállítja a következő év Obedience versenyeinek naptárát és azt ezen határidőig a
MEOESZ elnöksége elé terjeszti jóváhagyásra
a Obedience versenyzésre és vizsgára vonatkozó szabályozás figyelemmel kísérése és
szükség esetén módosítási javaslat előterjesztése a MEOESZ Elnöksége részére
versenyek és licencszerzések engedélyezése

7. A MEOESz – Obedience SB felépítése
• Elnök –
a MEOESZ Elnöksége jelöli ki és a MEOESZ Elnöke bízza meg a feladat ellátásával, a
kijelölés bármikor visszavonható
• Tagok –
Alapszabály szerinti céljuk alapján bármely FCI obedience sportra alkalmas fajta
tenyésztésének, tartásának támogatását végző, a MEOESZ-nek fajtaegyesületként tagjai által
delegált természetes személyekből maximum 5 fő, egyesületenként max 1-1 delegáltból
kiválasztva, akik az adott delegáló egyesületnek tagjai, és akiket az Obedience SB elnök
javaslatára a MEOESZ Elnöke Obedience SB tagságra kinevezett. A kinevezés bármikor
visszavonható.
Cél, hogy az elnök és a tagok elismert Obedience versenyzési szakemberek kell legyenek.
Obedience SB tagi viszony megszűnése esetén az új tagot az Obedience SB elnök Obedience
SB tagokkal egyetértésben adott javaslatára a MEOESZ Elnöke nevezi ki.
8. A MEOE – Obedience SB viszonya más testületekkel, bizottságokkal,
egyesületekkel
• Az Obedience SB, annak elnöke, tagjai kötelesek a MEOESZ Közgyűlésének,
Elnökének és Elnökségének tevékenységükről minden információt megadni, évente egyszer, a
folyó év március 30, napjáig a megelőző naptári évben végzett munkájukról az Obedience SB
elnök útján írásban beszámolni.
- Kötelesek betartani a MEOESZ minden, a tevékenységükre vonatkozó szabályát
- Hasznos együttműködés az Obedience egyesületekkel, szervezetekkel.
• Hasznos együttműködés más bizottságokkal, egyesületekkel. A MEOESZ Obedience
Bírói Testülettel szorosan együttműködik, segítik egymás munkáját.
9. Az Obedience SB Elnökének feladatai
• Összefogja és irányítja az Obedience SB munkáját.
• Képviseli az Obedience sportot az adott fórumokon.
• Javaslatot tesz a nemzetközi küldött személyére a MEOESZ Elnökének
• Jelentést készít a bizottság munkájáról a MEOESZ Elnökségének.
Mindaddig, amíg az Obedience Teljesíténybírói Testület meg nem alakul:
- Szakmai konzultációk bonyolítása a Szövetség tisztségviselőivel, szerveivel.
Folyamatosan gondoskodik a bírók és segédbírók nyilvántartásának és adatainak
naprakészen tartásáról, kapcsolatot tart a Szövetség által fenntartott bírói testületek
titkárságával, annak teendőit meghatározza, az e körben elvégzendő feladatokat leosztja,
elvégzésüket ellenőrzi.

A Szövetség elnökének felhívására eseti jelleggel is beszámolni tartozik a tagok,
illetve a nyilvántartott FCI bírókkal, segédbírókkal kapcsolatos kérdésekre.
- beszámoltatja munkájukról a rendezvények vonatkozásában azok vezető bíróit, segédbíróit
-

szakmai felügyeletet gyakorol az Obedience bírói és segédbírói tanfolyamok felett.
Kijelöli annak témáit, előadóit és a vizsgafeltételeket. A vizsgák lebonyolítását (vizsgalapok
összeállítása, vizsgabizottságok kijelölése stb.) szakmai és technikai szempontból irányítja
ill. felügyeli.
a bíró- és segédbíró képzés egyéni programjainak kialakítása és ellenőrzése.

-

- a vezető bírók jelentéseinek értékelése, a szükségessé váló intézkedések megtétele, ilyen
indítványozása
10. Az Obedience SB feladatai
• Munkájával testületként megvalósítja az Obedience SB jelen szabályzatban foglalt
céljait és feladatait, ennek érdekében különösen:
A MEOESZ tagszervezeteknek az Obedience SB elnök által meghatározott időpontig kell a
következő évi Obedience verseny és vizsganap igényt lejelenteni. A leenő rendezőknek a
verseny és vizsganap igények időpontjait előző év augusztus 1-ig kell az Obedience SB
elnökéhez eljuttatni, melyet minden esetben a MEOESZ Elnöksége hagyja jóvá.
• A pontszerző versenyek kijelölése és a pontszámítás.
• Címversenyek kiosztása a rendező szervezetek között.
• Rendezvények videó anyagát archiváltathatja.
• A versenyekről továbbképzési szándékkal videó anyagot készíttethet, az adatvédelmi
szabályok betartásáért az Obedience SB Elnöke felel.
• A versenyeztetőkre vonatkozó szabályzat (Etikai szabályzat) előkészítése, annak
betartásának ellenőrzése, ellenőriztetése.
• FCI- bajnokságokra történő kvalifikációs szabályok lefektetése, a nevezésekkel,
valamint a csapatösszeállítással kapcsolatos feladatok elvégzése.
• FCI- bajnokságokra csapatvezető kijelölése, közreműködők delegálása.
• Az éves pontversenyen elérhető címeket, fokozatokat az Obedience SB adja ki.
• Versenyeredménnyel kapcsolatos további címek kiadása az Obedience SB
jóváhagyásával történhet.
11. Kapcsolattartás és képviselet
•

Fontos a nemzetközi kapcsolatok építése és ápolása.

12. Határozatok hozatala
• Az ülés határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van.
• Az Obedience SB ülésein határozatot hozhat a MEOESZ irányadó szabályainak keretei
között az Obedience vizsgáira és versenyeire vonatkozóan. Ezen határozatok mindazokra
irányadóak, akik az Obedience SB feladataival érintett tevékenységet a rendezvényeken
végeznek.

• A határozatokat egyszerű szavazattöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az
Obedience SB Elnök szavazata dönt.
• A határozatokat és azok hatályát az ObedienceE SB a MEOESZ hivatalos honlapján erre
biztosított felületen közzéteszi.
•
Az
Obedience
SB
hivatalos
közleményeinek
megjelenési
helye:
https://www.kennelclub.hu

Budapest, 2021. augusztus 19.
Korózs András
a MEOE Szövetség elnöke

