Tájékoztató!
2017. november 22.- én a MEOESZ Terelőbírói Testület /TBT/ közgyűlése elfogadta a MEOESZ Terelőbírói Testület /TBT/
Szervezeti és Működési, valamint a Fegyelmi és Etikai szabályzatát. Az FCI HWT terelőmunkavizsgát érintő bíró kiküldés, a bírók
költségtérítésének az ügyében történt változásról értesítem szervezetüket.
A bírót, minden esetben legyen az, vizsga, vagy verseny, a rendező szervezetnek kötelessége kifizetni, legkésőbb a vizsga, vagy a
verseny befejeztével.
A költségtérítésnek tartalmaznia kell: a MEOESZ által előírt mindenkori tiszteletdíjat, útiköltség Ft/km, a jogszabályban biztosított
üzemanyagköltséget, amely jövedelemadó alá nem esik, illetve a II. o. vasúti költséget. A rendező szervezet csakis a fenti
határozat elfogadásával, annak maradéktalan betartása esetén, kérhet és kaphat terelőbírót a meghirdetett rendezvényére.
Amennyiben a fenti határozatot a szervezetnek nem áll módjában teljesítenie, vagy nem fogadja el a TBT ezen határozatát, a
Terelőbíró Elnökség /TBE/ nem delegál bírót, a meghirdetett rendezvényre. Amennyiben a fentieket megismerve, és azt
tudomásul véve kéri a rendezvény megtartását, de a fenti határozatot nem tartja be, a továbbiakban bizonytalan ideig, a TBE a
rendezvényeikre terelő bírót nem küldhet
FCI HWT terelő munkavizsgát kizárólag vezető bíró jelenlétében lehet rendezni.
A vezető bíró az adott rendezvény szakmai vezetője. Felelős a résztvevő terelőbírók szakmai irányításáért és rendezvényen belüli
beosztásáért. A rendezvényen a TBT Elnökének teljes jogú képviselője, aki kinevezését a mindenkori TBT Elnökétől közvetlenül
kapja.
A vezető bíró feladatai:
-kapcsolatot tart a rendező szervezettel és a közreműködő bírókkal,
- a rendezvény előkészítése során, összeállítja az Óvási Bizottságot, melynek elnöki tisztségét ő tölti be,
- „vis major” esetén joga van írásban megbízást adni a jelen lévő MEOESZ TBT tag FCI terelőbíróknak olyan bírálatára, melyre az
illető nem jogosult, de csak az adott egyetlen rendezvényre és kizárólag akkor, amennyiben a kialakult váratlan helyzet (váratlan
lemondás, hirtelen betegség stb.) veszélyeztetné a rendezvény megtartását. A vezető bíró köteles azonnal megkísérelni a
személyes kapcsolatfelvételt a TBT Elnökével az esettel kapcsolatban, de ennek sikere esetén is köteles 48 órán belül hivatalos,
általa aláírt értesítést küldeni számára,
- az óvásokról, esetlegesen előforduló rendbontásokról, szervezési gondokról jelentést ír a TBT elnökének,
- további jogkövetkezményekkel fenyegető illetve eljárásokat igénylő esetekben a helyszínen jegyzőkönyvet készít és azt
aláírásával valamint jelen lévő két tanú aláírásával hitelesíti.
Vezetőbíró mindenkori tiszteletdíját a MEOESZ fizeti ki, 2018. január elsejétől.
A vezetőbíró további költségét a rendező szervezetnek kell kifizetnie. A költségtérítésnek tartalmaznia kell: útiköltség Ft/km, a
jogszabályban biztosított üzemanyagköltséget, amely jövedelemadó alá nem esik, illetve a II. o. vasúti költséget. A rendező
szervezet csakis a fenti határozat elfogadásával, annak maradéktalan betartása esetén, kérhet és kaphat terelőbírót a
meghirdetett rendezvényére. Amennyiben a fenti határozatot a szervezetnek nem áll módjában teljesítenie, vagy nem fogadja el
a TBT ezen határozatát, a TBE nem delegál bírót, a meghirdetett rendezvényre. Amennyiben a fentieket megismerve, és azt
tudomásul véve kéri a rendezvény megtartását, de a fenti határozatot nem tartja be, a továbbiakban bizonytalan ideig, a TBE a
rendezvényeikre terelő bírót nem küldhet.

Kérném a fentiek tudomásul vételét.
További eredményes munkát jó egészséget kíván a 2018. esztendőre,
MEOESZ TBT nevében,
Pischoff Ferenc
TBT elnök
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