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SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT
MEOESZ ŐRZŐ-VÉDŐ SPORTBIZOTTSÁG (továbbiakban ŐVSB)

I.
Általános rendelkezések
1. Az ŐVSB-t a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete Szövetsége (továbbiakban MEOESZ) hozza létre.
2. Az ŐVSB nem jogi személy.
3. A Bizottság a MEOESZ őrző-védő sportokkal foglalkozó szervezete, így különösen a BH, az IPO, és az FH sportokkal
foglalkozik.
II.
Az ŐVSB célja és feladatai
4. Az ŐVSB célja a használati kutya sport – így különösen a BH, IPO, és az FH sportok – koordinálása, a munkarendezvények
összehangolása, a programok színvonalának növelése, a rendezvények feletti ellenőrzési tevékenység.
Az ŐVSB feladatai
5. Az ŐVSB figyelemmel kíséri a sportokhoz kapcsolódó szabályzatokat és azok változásait, intézkedik azok magyar nyelvre
történő fordíttatásáról, és aktualizálásáról, valamint a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tételről.
6. Összehangolja és koordinálja a MEOESZ-szel szerződésben álló ETSZ-ek, fajtaklubok, kutyaiskolák, és vidéki szervezetek
munkarendezvényeit.
7. Összeállítja az éves rendezvénynaptárt, mely során:
- minden év szeptember 10-ig felhívást tesz közzé az igényelt programok (vizsga, verseny) leadására;
- a szervező felek október 15-ig kötelesek értesíteni az ŐVSB-t a következő évben megrendezni kívánt munkaprogramok
helyszínéről és idejéről;
- megvizsgálja a határidőben beérkezett igényeket és dönt a munkaprogramok időpontjairól figyelembe véve a helyszíneket;
- közzéteszi az összeállított éves rendezvénynaptárt.
8. Az összfajtás FCI IPO és az FCI FH Világbajnokság tekintetében:
- minden év szeptember 30-ig meghatározza és közzéteszi a következő év kvalifikációs versenyfeltételeit;
- pályázatot ír ki a kvalifikációs versenyek megrendezésére, és segítséget nyújt a versenyek szervezésében;
- javaslatot tesz a MEOESZ vezetősége felé a világbajnokságra indulók támogatására.
9. Az IPO és FH fajta-világbajnokságok tekintetében:
- egyeztet az adott fajta ETSZ-ével és fajtaklubjával a kvalifikációs versenyfeltételekről;
- segítséget nyújt a kvalifikációs versenyek szervezésében.
10. Javaslatot tesz a MEOESZ-t képviselő személyre az FCI Használati Kutya Bizottságában.
11. Kiképzési témájú szemináriumok szervez, valamint a szervező egyesületek részére segítséget nyújt.
12. Tájékoztatást ad az éves segédtanfolyamokról és segédminősítő rendezvényekről, és segítséget nyújt a programok
szervezésében.
13. Ellenőrzi a munkarendezvényeket, különös tekintettel az aktuális szabályok és szabályzatok betartására. Az elnökkel történt
előzetes egyeztetést követően az ellenőrzést az ŐVSB bármely tagja elvégezheti. Az ellenőrzést végző személy a rendezvényt
követő 10 napon belül részletes írásos beszámolót készít, melyet továbbít az elnök részére. Szabálytalanság észlelése esetén az
elnök a beszámolót 5 napon belül továbbítja a MEOESZ intézkedésre jogosult szerve felé.
14. Az ŐVSB tagjai feladatukat társadalmi munkában, díjazás nélkül, személyesen látják el. A munkájukkal kapcsolatban
felmerült és igazolt költségek részükre megtéríthetők.

III.
Az ŐVSB szervezete
15. Az ŐVSB elnökét a MEOESZ mindenkori elnöke nevezi ki és hívja vissza.
16. Az ŐVSB elnöke köteles beszámolni a bizottság működéséről a MEOESZ elnöksége részére. Emellett összekötő szerepet
tölt be a MEOESZ elnöksége és a bizottság többi tagja között.
17. Az ŐVSB elnöke:
- hívja össze a bizottság ülését;
- intézkedik a bizottság döntéseinek közzétételére;
- egyeztet a bizottság tagjaival a munkaprogramok ellenőrzéséről;
- jelzi az észlelt szabálytalanságot a MEOESZ intézkedésre jogosult szerve felé;
- beszámol a bizottság tevékenységéről a MEOESZ elnökségének.
- a MEOESZ elnöksége felé javaslatot tesz az általa képviselt sportok tekintetében.
18. Az ŐVSB tagjait a MEOESZ elnöke saját hatáskörében eljárva határozza meg. A bizottság egyesületi tagjai saját maguk
delegálják állandó képviselőiket.
19. Az ŐVSB tagjai:
- az Őrző-Védő Bírói Testület (továbbiakban ŐVBT) mindenkori elnöke,
- a szerződött kutyaiskolák részéről 1 fő képviselő,
- a szerződött vidéki szervezetek részéről 1 fő képviselő,
- az elismert tenyésztő szervezetek (továbbiakban ETSZ) részéről 1-1 fő képviselő (német juhászkutya, rottweiler, dobermann,
boxer, schnauzer, francia pásztorkutya, belga juhászkutya, hovawart)
- nem ETSZ fajtaklubok részéről 1-1 fő képviselő.
IV.
Az ŐVSB működése
20. Az ŐVSB évente legalább egy alkalommal ülésezik. Szükség esetén az elnök vagy a tagok 50 %-ának javaslatára az ŐVSB
ülését a téma megjelölésével 30 napon belül össze kell hívni .
21. Az összehívás a tagok által megadott e-mail címre küldött meghívóval történik. A meghívót az ülés időpontja előtt legalább
5 nappal ki kell küldeni az ülés helyének, idejének és napirendjének megjelölésével.
22. Az ülés nem nyilvános. Az ülésen az ŐVSB tagjain kívül az elnök által meghívott személy vehet részt tanácskozási joggal.
23. Az ülést az ŐVSB elnöke vezeti. Az ülésen elhangzottakról jegyzőkönyv készül.
24. Az elnököt akadályoztatása esetén az általa kijelölt személy helyettesíti. Az ÖVSB egyéb tagjai által delegált képviselők
kizárólag személyesen gyakorolhatják jogaikat, helyettesítésre nincs lehetőség.
25. Az ŐVSB a megjelentek számától függetlenül határozatképes. Minden tag egy szavazattal rendelkezik. A szavazati jog csak
személyesen gyakorolható.
26. Határozatait egyszerű szótöbbséggel és nyílt szavazással hozza.
27. A bizottság döntései nyilvánosak, azokat a MEOESZ által működtetett honlapon hozza nyilvánosságra.
V.
Egyéb rendelkezések
28. Az ŐVSB – mivel nem gazdálkodó szerve a MEOESZ-nek – így költségvetéssel nem rendelkezik, az esetleges
támogatásokból befolyt összegek elszámolásával az ŐVSB elnöke felel.
29. Az ŐVSB alapszabályt nem állít fel, etikai és fegyelmi bizottságot nem hoz létre. A tagokkal kapcsolatos vitáit a MEOESZ
Fegyelmi Bizottsága elé tárja.

