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1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.1. Az Alak; Szabályzat célja
- a magyar cserkészetre jellemzõ hagyományok folyamatosságának biztosítása,
- zák
azonmeg
vezénylési
módok
és végrehajtásuk
a magyar
cserkészet
formaságait,rögzítése, amelyek egységesen határoz- annak elõsegítése, hogya belsõ fegyelem és rend kívülállók számára is érzékelhetõ legyen.!

1.2. Alakzat; alapfogalmak

1.2.2. Zárt rend
Az egységek egymás mellett vagy mögött meghatározott tér- és távközökkel történõ
elhelyezkedése.
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Zárt alakzat menetoszlopban
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Zárt alakzat vonalban
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Zárt alakzat oszlopban
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1.2.1. Alakzat
A cserkészegység (õrs, raj, csapat) meghatározott elhelyezkedése közös tevékenységük egységes végrehajtásához.
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3.ábra

1.2.3.Térköz
Az egymás mellett álló cserkészek közötti meghatározott
(könyök) távolság

\

1.2.4. Távköz
Az egymás mögött álló cserkészek közötti meghatározott
(kar) távolság.
4. ábra

5. ábra

1.2.5. Vonal
Olyan alakzat, amelyben a cserkészek egymás mellett meghatározott
térköz re helyezkednek el.
Többsoros vonal esetén a sorok között a távközöket is tartani kell.
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térkozOk
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Három soros

távolságra:
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vonal:

térközök
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7. ábra

1.2.6.Oszlop
Olyan alakzat, amelyben a cserkészek egymás mögött meghatározott távolságra:
távközre helyezkednek el. Az oszlop mélysége mindig meghaladja a szélességét.
Több egység esetén az egymás mellett állók térközt is tartanak.
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Oszlop
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Három soros oszlop.
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1.2.7. Igazodás

Az egymás mellett álló cser-

készek sorának egyenessé
rendezése, illetve
volta.

~

egyenes

4\ .

10.ábra
1.2.8. Takarás
Az egymás mögött álló cserkészek sorának egyenessé rendezése, illetve egyenes
volta.
1.2.8.1. Iránytartó
Álló vonal alakzat esetén az elsõ sor jobboldali
elsõ cserkésze.

elsõ, oszlop esetén a középsõ sor

Többsoros, menetelõ oszlop alakzat esetén a menetirány szerinti jobboldali sor elsõ
cserkésze. (Kivétel a "Díszmenet - balra nézz!" esete. Ilyenkor a menetirány szerinti
baloldali sor elsõ cserkésze). Az alakzat mozgása során is az iránytartóhoz
igazodva kell a tér- és távközöket tartani.
1.2.8.2. Támpont
Az a cserkész, akit azért jelölünk
gyék fel a tér- és távközöket.

1.3. A vezénylés

ki, hogy a többiek hozzá igazodva és takarva ve-

módja

1.3.1. Az "alaki" közös tevékenység
Az eredményesség egyik feltétele a jó vezénylés, amelynek szabályai a következõk:
- vezényelni csak vigyázz állásban szabad,
- a vezénylõ úgy helyezkedjék el, hogy mindenkit lásson, illetve õt mindenki lássa,
- a vezénylõ csak a szabályzatban rögzített vezényszavakat használja,
- a vezénylés ritmusa jelezze a végrehajtás ütemét,
- folyamatos vezénylésnél az egységet csak az elsõ alkalommal kell megnevezni.

1.3.2. A vezényszó
Határozott, jól érthetõ, egyértelmû, magyar, végrehajtható és lehetõleg rövid legyen.
Minden szükséges tájékoztatást tartalmaznia kell: kiknek, mit és hogyan kell végrehajtaniuk.
A vezénvszó mindia két részbõl ál/: Az elsõ. a lassúbb rész a figyelem felkeltése, a
második a gyors, a hangsúlyos, a végrehajtási parancs. A két rész között tartott
szünettel együtt adja a végrehajtás ütemét. Menet közben a kétütemû
vezényszavakat bal-, a háromütemûeket jobb lábra kezdjük és jobb lábra fejezzük
6
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be. A végrehajtást mindig bal lábbal kell kezdeni. (Ettöl eltér a menet közbeni balra
át és hátra arc.)
Figyelem-felhivás
Nagyobb területen elhelyezkedõ cserkészekkel történö közlések esetén "Figyelem"
vezényszóra, vagy karjelre a cserkészek a vezénylö felé fordulnak és "pihenj" állásban várják a további utasítást illetve vezényszót.
Az elhangzó együtemû" Vigyázz!" vezényszóra, síp, vagy kürt" Vigyázz!" jelére
"vigyázz" állásban várja a további utasításokat.
1.3.3.

2. ÁLTALÁNOSANALKALMAZOTT ALAKI FORMÁK, ALAKZATOK
ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSA
2.1. Alaki formák és vezénylésük
2.1.1. A "vigyázz" állás
Zárt sarkok mellett a lábfej kissé (egy lábfejnyire)
nyitott, a testsúly mindkét talpon-sarkon. A mellkas a
vállak enyhe hátrahúzásával kiemelt, a has behúzott,
a karok nyújtva a test mellett, a középsö ujj a combközépen, a tekintet és az áll egyenest elõre néz. Feszes, de nem merev tartás!
Vezénvszava: - általában az egység megnevezése
után - az együtemû" Vigyázz!", amelyre a jobb lábat
zárjuk a balhoz. (De" vigyázz"-ban kell állni vezényszó nélkü! is a Himnusz, Szózat, cserkészinduló és
ha van, a csapatinduló elhangzása alatt!).
11.ábra
~
"Sólyom örs - vigyázz!"
Jó megoldás a nem alakzatban lévö cserkészek esetén, amikor a figyelmeztetés
"Figyelem!" vezényszóra történik, hogy utána az egység megnevezése hangzik el
két ütemben.
~
"Figyelem! - Sólyom õrs!", vagy "Figyelem! - Rákóczi raj!", vagy "Figyelem!
- Hunyadi csapat!". Ilyenkor az "õrs", "raj", illetve "csapat" szavakat kell
hangsúlyosan kiejteni.
Ugyancsak megoldás, amikor karmozdulattal vezénylünk. Ebben az esetben a jobb
kar mellsõ rézsutos magastartása megegyezik a "Figyelem" vezényszóval, a kar lerántása pedig a "Vigyázz"-t jelenti.
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2.1.2.A "Pihenj!"
Mindiga "vigyázz"állást oldja fel. Az együtemû vezényszóra jobb lábbal jobbra - kis
terpeszbe - kilépünk, a testsúly a bal lábon, a karok a test mögött összefogva (a bal
kéz fogja a jobb csuklót).
Vezénvszava: az együtemû "Pihenj!"

2.1.3. A "Felszerelést igazíts!"
"Pihenj" után adható vezényszó, ahol az "igazfts!" együtemû. A vezényszó ra az
egység alakzatát megtartva igazfthatja meg ruházatát, felszerelését, majd kényelmes állásban, de beszélgetés nélkül várja a következõ vezényszót, amely mindig a
l"
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V.

2.1.4.Az "Oszolj!"
"Vigyázz!" állásból határozott bal láb kilépéssei az alakzat elhagyása
Vezényszava:

az együtemû .Oszolj!" szó.

2.1.5. A "Hozzám!"
A nem alakzatban lévõ cserkészeknek
együtemû .Hozzám!. vezényszóra, kar-, síp-,
kürt jelre a vezénylõtõl kb. 3 lépés sugarú
félkörben. vigyázz"-ban történõ felállása.
~
.Figyelem! Rákóczi raj! - Hozzám!.
vagy .Rákóczi raj - vigyázz! Hozzám!.
12. ábra
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2. 1.5.1. A Vezet6k hozzám!"
Az érintett egységvezetõknek a vezénylõ elõtti félkörben történõ felállása. Vezetõk
hozzám!. vezényszó ra, vagy karjelre
II

2.1.6. Fordulatok álló helyben
Végrehajtásuk .vigyázz. állásból két ütemben, .vigyázz. állásba, vezényszóra történik.
2. 1.6. 1. A "Jobbra át!"
Elsõ ütem: 90 fokos fordulat jobbra a jobb sarkon és bal talpon; testsúly mindkét lábon.
Második ütem: bal láb zárás a jobbhoz "vigyázz. állásba.
Vezényszava: a .Jobbra át!., ahol az elsõ rész lassúbb, a második gyors,
határozott. A két rész között tartott szünettel együtt a végrehajtás ütemét határozzuk
meg.
2.1.6.2. A "Balra át!"
90 fokos fordulat balra bal sarkon és jobb talpon, testsúly mindkét lábon (elsõ
ütem), majd jobb láb zárás a balhoz, .vigyázz. állásba (második ütem).
Vezénvszava: mint elõbb, de: .Balra - át!.
.c'" ;.
;;'
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2.1.6.3. A "Hátra arc!"
Elsõ ütem: 180 fokos fordulat balra a bal sarkon jobb talp elrugaszkodással, majd
oldalt kitámasztással. A testsúly forduláskor bal lábon, a kis terpeszû (térdek közel)
kitámasztáskor mindkét lábon.
Második ütem: jobb láb zárás a balhoz. vigyázz' állásba.
Vezényszava: az elõzõleg leírtak szerint: .Hátra - arc!'
~
.Rákóczi raj - vigyázz! Hátra - arc!' De: "vigyázz' állásból csak "Hátra - arc!"
mert az egységet már elõbb megszólítottuk.
2.2. Sorakozó különbözö alakzatokba
Az együtemû "Sorakozó!" vezényszó kiadása elõtt közölni kell a felállás helyét és
formáját is, amelyre a cserkészek gyorsan, csendben ("vigyázz"-ban) foglalják el a
helyüket.
2.2.1. Az õrs sorakoztatása vonalba
A "vigyázz"-baállított õrsnek a helymegjelölés (esetleg irány is) után adjuk ki az

együtemû .Sorakozó" vezényszót, amelyre az õrs iránytartó cserkésze elfoglalja a
vezényszó szerinti helyét. A többiek tõle balra térköz-tartással helyezkednek el.
A helymegjelölésre három lehetõség van: az "elõttem', a .mögöttem" és a
.mellettem" esete. Az "elõttem', vagy "mögöttem" helymegjelölés esetén az iránytartó (az elsõ cserkész) a vezénylõ elõtt, vagy mögött 3 lépésre (kb 2 méter) foglalja
el a helyét. (Ha a vezénylõ jobb karját

-

mellsõ rézsutos - magastartásba

emeli, az

iránytartó is ugyanúgy emeli és tartja a jobb karját, amíg a vezénylõ a sajátját Ie
nem veszi.)
Vezényszava: Az õrs egysoros vonalba történõ sorakoztatásának - alapalakzat
lévén - a: "Vonalba sorakozó!'

~

"Hiúz õrs - vigyázz! Mellettem/mögöttem/elõttem

vonalba sorakozó!". (Lásd:

6. ábra.)
2.2.2. Raj, vagy õrsnél nagyobb egység sorakoztatása vonalba
Örsnél nagyobb egység esetén a két vagy háromsoros vonalba történõ sorakoztatás
a célszerû. Ezt avezénylõnek vezényszóban kell közölnie.
~
"Arpád raj - vigyázz! Elõttem/mögöttem/mellettem háromsoros vonalba
sorakozó!" Ilyenkor az iránytartó - mint az egysoros vonal esetén - 3 lépésre a
vezénylõ elõtt/mögött, illetve térköz távolságban a baloldalán áll meg. Tõle balra,
ugyancsak térközt tartva az elsõ sor cserkészei állnak, míg a második és harmadik
õrs (sor) az elsõ, illetve a második sor (õrs) mögött távközt tartva, igazodva és
takarva. (Lásd: 7. ábra.)

2.2.3. Az õrs sorakoztatása oszlop ba
Oszlopba történõ sorakoztatás esetén leggyakrabban az elõttem/mögöttem helymeghatározás
fordul elõ.
A õrs
"vigyázz'-ba
állítás aután
az .Elõttem/mögöttem
oszlopba
sorakozó!" vezényszó
ra az
elsõ cserkésze
vezénylõ
elõtt/mögött 3 lépésre
(kb. .
2 méter) megáll, az õrs tagjai pedig mögötte, csökkenõ magassági sorrendben, távköztartással.
~
"Figyelem, Sas õrs! Mögöttem oszlopba sorakozó!'. (Lásd: 8. ábra.)
9
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2.2.4. Raj, vagy órsnél nagyobb egység sorakoztatása oszlopba
Örsnél nagyobbegységeseténcélszerükettes, hármas (esetlegnégyes)oszlopba
történõ sorakoztatás,amit a vezénylésnélközölnikell.
A vezényszóelhangzásakor az iránytartó(kettesoszlopnála jobboldali, hármas és
négyesoszlopnáljobbról a másodiksor elsõ cserkésze)a vezénylõelõtt/mögöttáll
meg.Mellettea többioszlopelsõcserkésze
térközre,a mögöttükállók távköztartássaI helyezkednekel.
Ha avezényszóban"...mellettem"helymegjelöléshangzikel, az iránytartó (az elsõ
sor jobboldali cserkésze)a vezénylõbaloldalán térközreáll meg, a többiek hozzá
igazodvatér- és távközre.(Vezénylésnélaz esetlegeskaremelésaz elõzõleglefrtak
szerint.)
~
"vigyázz"-baállitás után: "Mögöttem/elõttem/mellettem
hármas oszlopbasorakozó!".(Lásd:9. ábra.)

2.2.5.Igazodás,takarás
Az igazodásaz egymásmellett,a takarás az egymásmögött álló cserkészek sorának kiegyenesitése, illetve egyenes volta. Az "Iga-zodj!" vezényszóra az iránytartó,
illetve a sorok jobb szélén álló cserkészek felé tekintve veszik fel a cserkészek a
szabályos térközöket és egyenesitik ki soraikat apró oldal-lépésekkel.
Az együtemü" Takarás!" vezényszóra az egymás mögött álló cserkészek kiegyenesftik soraikat, miközben elölrõl kezdve felveszik az elõirt távközöket. Az alakzat szabályossá tétele után a cserkészek - mint a vezényszó elõtt - "vigyázz"-banállnak.
Amennyiben valamilyen ok miatt nem jobbra, az iránytartóhozkell igazodni,azt a
vezénylõnek meg kell mondania. Ilyenkor a támpontként megnevezett cserkész jobb
karját mellsõ rézsutos magastartásba emeli és tartja az igazodás befejezéséig.
~
"Vigyázz"állásból:"Balra iga-zodj!",vagy" TámpontX cserkész, iga-zodj'"
Befejezésül a kétütemü "Vi-gyázz'" szolgál.

3. TISZTELETADÁS

3.1. A tiszteletadás formái
3.1.1. Az egyéni tiszteletadás tisztelgéssei
Az egyéni tiszteletadás módja a cserkésztiszteigés a "Jó munkát!" köszöntéssel
együtt.

3.1.1.1. Tiszte/gó
kéztartás

J

Az ujjakat cserkészköszöntésre formáljuk és kezünket könyökben meghajlitott karral

- közvetlenül a törzs mellett - vállmagasságig emeljük.
Cserkészeknek a jobb kéz mutató-, középsõ- és gyürüs ujja egymás mellett zártan
és nyújtva, a kis- és hüvelykujj hajlitva, a hüvelykujj begye a kisujj körmén.
Kiscserkészeknek a jobb kéz mutató- és középsõ ujja egymás mellett zártan és
nyújtva, a kis-, gyürüs- és hüvelykujj hajlftva, a hüvelykujj begye a kisujj körmén

10
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3. 1. 1.2. Tisztelgés cserkészbottal
Mivel a cserkészbotot tiszteletadásnál nyújtott jobb karral a test mellett tartjuk, a
cserkészköszöntésre formált bal kezünket könyökben meghajlltjuk és testünk elött
bal kezünk középsö ujjával érintjük a botot (tenyér befelé, alkar vizszintes).

Tiszteletadás zárt alakzatban tisztelgéssei

3.1.2.

a kétütemü . Tiszte-legj!., ahol a második szótagot elnyújtva, majd kis
szünet után a harmadikat hangsúlyosan ejtjük. A vezényszóra a cserkészköszöntésre formált jobb kézzel tisztelgünk.
A tiszteletadás végét a kétütemü .Vi-gyázz!. vezényszó jelzi, amelynél az elsõ szótag és az utána tartott kis szünet a figyelem felkeltése és a felkészülés, a második
Vezénvszava:

t,

szótag a parancs, amelyre a cserkész újból a

. vigyázz"-állásszerinti helyzetetfog-

lalja el.
~
.Tábor - vigyázz! lászlónak tiszte-legj!. majd .Vi-gyázz'.

3.1.3. Tiszteletadás díszmenettel

I

A cserkészek alakzatban országzászló, csapatzászló, hõsi emlékmü, vagy tiszteletadást fogadó elöljáró(k) elõtt diszmenettel tisztelegnek.
Vezényszavai: .Olszmenet! Örs (raj, csapat, ...) jobbra/balra nézz!. - attól függõen,
hogy a tiszteletadás oka a csapat menetirány szerinti jobb, vagy baloldalán van. A
vezényszó vége, a .nézz!. mindig jobb lábra hangozzék el!
A vezényszóra bal lábbal kezdve feszes járás következik úgy, hogy az elõre lépõ láb
talpát-sarkát egyszerre, kissé hangsúlyosan kell letenni. Többszörös oszlopnál a
tiszteletadás irányával megegyezõ szélsõ sor irány és távköztartás miatt egyenest
elöre néz, mIg a többiek fõvetéssel a vezényszó szerinti irányba néznek és igazodva
tartják a térközöket.
A diszmenet alatt a cserészek testtartása olyan, mint a .vigyázz. állásnállefrt, de a
balkar nyújtva a test mellett, a jobb kar pedig szabadon leng természetes ütemben.
A parancsnok az egység elõtt kb. 3 lépéssel ugyancsak diszmenetben halad és
tiszteleg.
Több raj együtt vezényelt dfszmenete esetén az egyes rajok parancsnokai rajaik
elõtt 3 lépéssel, vagy rajaik elsõ sora jobb oldalán térköznyire menetelnek.
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lászló esetén a "DIszmenet!. felh Ivásra az addig vállon (hordtokban) vitt zászlót
függõlegesre emeli a zászlóvivõ, a .nézz'. vezényszóra kb. 45 fokos szögben megdöntve a törzse mellett kell a diszmenet alatt tartania. A vezényelt irány szerinti kIsérõ tartja az irányt és figyel a csapat elején menõ vezetõre, mig a zászlóvivõ és a
másik kisérõ a csapathoz hasonlóan fõvetéssel tiszteleg. A diszmenet végét a két-

,
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ütemü" Vi-gyázz!" vezényszó jelzi, amelyre a bal láb kilépés után rendes
(természetes) járás következik. A zászlót ezzel egyidejûleg újból vállra, vagy
hordtokba kell helyezni.
Amennyiben arajok örsi zászlókat is visznek, azokat az örs örsvezetö mögötti elsö
cserkésze tartja függölegesen, nyújtott karral. Dfszmenet alatt a "nézz!" vezényszóra
a bal kar könyökben hajlftva, a mell elött marokra fogva a cserkészbotot a test mellett rögzíti. A "Vi-gyázz'" vezényszóra a bal kar leeresztésévei rendes járás következik, vele a bal kar test melletti természetes lengése.
3.1.4. Tiszteletadás zászlóval álló helyzetben
(Az alábbiak örsi zászlót tartókra nem érvényesek.)
A zászlótartó a zászlót "vigyázz" állásban, jobb talpa belsö élénél tartja a földön,
jobb karját könyökben hajlftva a zászlórudat váll magasságban markolva (bal kar
nyújtva a test mellett) függölegesen.
A "Tiszte-legj!" vezényszóra a zászlótartó bal lábbal elöre lép (testsúly mindkét lábon), bal kezével megragadja a zászlórudat a jobb marok felett és elöre dönti a
zászlót anélkül, hogy a talajon lévö végét mozdftaná. Ezzel egyidöben a jobb kezet
lejjebb csúsztatva úgy rögzfti a rudat, hogya balkar nyújtása után is szilárd helyzetben rögzítse a zászlót. A "Vi-gyázz!" vezényszóra a bal láb visszalépéssel és bal
kar test mellé nYújJtásával"vigyázz" állásba, a zászlót függöleges helyzetbe állítjukjobb kéz vállmagasságban tartja a rudat. A zászlóörök tiszteletadásnál is csak
"vigyázz"-ban állnak.
3.1.5. Díszõrség, szolgálat
Bármely szolgálatban (napostiszttöl a kapuörig), a Ruházati Szabályzat szerinti öltözéket kötelesek viselni a cserkészek. Díszörségben a szabályos egyenruhához a
cserkészkalap is hozzátartozik, következésképpen templomi d íszörség, vagy egyházi szertartásokalatt a cserkészkalapot a cserkészeknek viselniük kell. Díszörségben az árvalányhaj is elöírás, de a cserkésztör tilos!
Az örség végrehajtásáért, a váltások gyakoriságáért a dfszörség parancsnoka felelös. A végrehajtást az általa készItett forgatókönyv alapján a helyszfnen célszerû begyakorolni.
3.1.6. Cserkészek

egyéb tiszteletadásai

3. 1.6. 1. Egymás k(jsz(jntése
Cserkész illetve kiscserkész idösebb, vagy magasabb beosztású, képzettségû cserkészt cserkésztisztelgéssel illetve kiscserkész-tisztelgéssel és hangos "Jó munkát!"tal köszönt, amire ö hasonlóképpen válaszol.
3. 1.6.2. Cserkészindu/6
a/att
A cserészek akár alakulatban, akár egyénileg, mind egyenruhában, mind polgári öltözetben kötelesek" vigyázz"-ban állni a cserkészinduló elhangzása idején - külön
vezényszó nélkül is!
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3. 1.6.3. Nemzeti imáink alatt
A cserkészek alakulatban és egyénileg egyen ruhában kötelesek "vigyázz"-ban állva
tisztelegni nemzeti imáink: a Himnusz és a Szózat elhangzása idején - külön vezényszó nélkül is! Egyénileg, polgári öltözetben ugyancsak kötelezõ a "vigyázz"
állás levett fejfedõvel. A cserkésztiszteigés ilyenkor nem kötelezõ.
Más nemzet himnuszának elhangzásakor a tiszteletadás hasonló, alakulatban vezényszóra.
3. 1.6.4 Foglalkozás
kOzben
Örsi-, raj- és csapatgyûléseken, vagy egyéb foglalkozások alkalmával mind teremben, mind szabadban fegyelmezetten kell viselkedni. Alakzatban lehetõleg kerüljük
a leülést és felállást. Ha mégis szükségessé válik, alapvetõ, hogy "vigyázz!"-ból sem
leülni, sem felállni nem lehet, ezért a vezényszavak helyes sorrendjére mindig
ügyelni kell!
~
"Fel! Vigyázz!", vagy "Pihenj! Ülj Ie!"
Ha közös foglalkozás alatt elöljáró érkezik, a foglalkozás vezetõjének jelentenie kell.
Ilyenkor az 5. fejezetben Irtakat értelemszerüen kell alkalmazni.
~
"Fel! Vigyázz!" Majd az elöljáró elõtt kb. 3 lépésnyire megállva, üdvözlés
után: "Parancsnokom, Joó Gábor a Bercsényi raj vezetõje jelentem, hogy rajgyûlés
keretében térképészettel foglalkozunk."
A továbbiakban is az 5. fejezetben rögzItettek szerint járjunk el.

4. MENETELÉS

4.1. A menetelés vezénylése
Mivel az egységet már nevén szólítottuk (amikor "sorakozót" vezényeltünk),

a menet
indításakor és megállításakor erre nincs szükség, de közölni kell, hogy járás, futás,
helybenjárás illetve helybenfutás következik. Meg kell adni a mozgás irányát is, mint

például: "Utánam", vagy ,,(kétszer) jobbra/balra kanyarodva", vagy "irány egyenest",
vagy "irány az útmente" stb.
A vezényszó szerinti "menet" járást jelent, karok a test mellett szabadon mozognak.
A "futás" vezényszóra a karokat könyökben hajlítva, lazán ökölben tartott kezekkel
mellmagasságig

4.1.1.
4.1.1.1.

~

emeljük.

Az egység (õrs, raj, csapat, tábor stb.) indítása
A járás

indítása
- õrs (raj, csapat, tábor, stb.) in-dulj!"

"Menet utánam

A vezényszó

utolsó,

kétütemû része második tagjának elhangzása után az egység bal lábbal egyszerre,
keményen kilép és ütemesen (nyújtott sétalépésekkel), lábfej kissé kifelé fordítva,
beszéd nélkül, tér- és távköztartással halad, karok a test mellett szabadon mozognak (lengenek).
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4.1.1.2. Futás indítása
Vezén~szava: "Futás. Irány az útmente - õrs (raj, csapat, tábor) in-dulj'"
A "futás" elhangzása után a karokat könyökben hajlítva, mellmagasságig emeljük
Az utolsó, a kétütemû rész "dulj'" szótagjára bal lábbal kezdjük az ütemes, a
járáshoz képest kétszer gyorsabb ritmusú, egyöntetû futólépést. A helyes ütemet és
az egyöntetûséget síppal vagy számolással segíthetjük.
~

~l-

4. 1. 1.3. Helybenjárás indítása
Vezénvszava: "Helybenjárás! Tábor in-du\j'"
A vezényszóra a lábakat - bal lábbal kezdve - haladás nélkül, de a természetes lépésritmusban 15-20 cm magasra emelve kell mozgatni.

~

Vezén~szava: "Helybenfutás'" Ekkor a karokat futáshoz hajlítjuk. A "Tábor in-dulj!"-

'"

I~,~

4.1.1.4.

Helybenfutás

indítása

ra haladás nélkül, a térdeket 20-25 cm-re megemelve, egyszerre kezdjük az ütemes
futólépéseket. Síppal, vagy számolással segíthetjük a helyes és egyöntetû ritmust.

4.1.2. Az egység megállítása
Csak járásból, illetve helybenjárásból lehet az egységet megállítani, futásból a balesetveszély miatt tilos!
Vezén~szava: az egység megnevezése után az "AI\j"', úgy hogy jobb lábra
hangozzék el. Ezután az egység bal lábbal még lép, majd a jobbat a bal láb mellé
zárja "vigyázz" állásba. A mozgás, csakúgy mint a vezényszó: kétütemû. A vezénylõ
az alakulat megállításánál az egység elõtt, kissé oldalt, de szembefordulva helyezkedjék el. Ha menet közben az egységgel halad, az iránytartónak a "Tovább, egyenest!" parancsot adja, majd elõre fut a vezénylésre alkalmas helyre.
~
"Csapat - állj'"
Futásból az alakulatot megállítani nem szabad, mert balesetveszélyes, ezért a
megelõzõ vezényszó a "Járás!". Erre az alakulat rendes lépéshosszú járásra vált. Az
egyszerre lépés rendezésére, a tér és távközök felvételére síppal, számolással, vagy
szóval adhatunk segítséget. Csak ezután szabad az alakulatot a fentiek szerint
megállítani.
4.1.3.

Menetközbeni váltások

4.1.3.1. Menetb61helybenjárás

Vezénvszava:
a háromütemû, tehát jobb lábra kezdett "Helyben-já-rás'". Elhangzásakor bal lábbal kezdve, haladás nélkül, de az elõbbi ritmusban 15-20 cm magasra
emelve mozgatjuk a lábakat, a karok ugyanúgy szabadon mozognak a test mellett,
mint a haladó járásnál.
4.1.3.2. Helybenjárásb61 menet

Vezénvszava:aháromütemû "Teljes-lé-pés"'.A vezényszó elhangzása után erõteljes bal láb kilépéssei a szokott menetütemet felvéve, nyújtott sétalépésekkel haladunk.
14
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4.1.4. Nem lépést tartó egység megállítása
Ha az egység (õrs, raj, csapat) nem lépést tartva vonul egy meghatározott (pl. gyülekezõ) helyre, az elsõ cserkész (õrsnél), vagy az elsõ sor (rajnál) a megfelelõ helyre
érve "Él - állj!" vezényszó ra szabályosan megáll, a többiek pedig a tér- éstávközök
felvétele után szintén "vigyázz" állában megállnak.

5.JELENTÉS,JELENTKEZÉS,BEMUTATKOZÁS
5.1. Jelentés
5.1.1. Egyéni jelentés
A jelentést adó cserkész az elöljáró elõtt 3 lépésre "vigyázz"-ban áll meg és cserkész-tiszteletadással
köszönti (üdvözli). Az elöljáró hasonlóképpen fogadja. A tisztelgés utáni karleengedésévei egyidõben a jelentõ is leereszti a karját és "vigyázz"
állásban jelent. A jelentés a lehetõ legrövidebb módon az összes lényeges információt tartalmazza. Mindig megszólftással kezdõdjék. Amennyiben az elöljáró ismeretlen és ruhájáról, rangjelzésérõl sem állapftható meg kiléte, illetve megbízatása, üdvözlés után kérni kell a megszólftást.
~
"Kérem a megszólftást.", majd a választói függõen: "János bá'! (napostisztem! stb.) Kiss Csaba, az elsõ raj megbízott vezetõje jelentem, hogya kapott feladatot (pl.: a tábori konyha építését, stb.) befejeztük."
Az elöljáró "köszönöm" szóval nyugtázza a jelentést. A jelentés végén az elöljáró
kezdi a tiszteigést, amit a jelentéstevõ viszonoz, majd szabályos fordulat után elvonul
5.1.2. Egyéni jelentkezés
Formája
megegyezik
a jelentésnél
leírtakkal,
csak a szöveg
"Napostisztem! Nagy József, a Fecske õrs vezetõje jelentkezem".

változik.

PI.

5.1.3. Bemutatkozás
Formája azonos az elõzõkkel, de a mondandó értelemszerûen változik. PI.: . Tóth
János, az 50-es Hunyadi csapat Szarvas õrsének vezetõje bemutatkozom".
5.1.4. Névsorolvasás
Névsorolvasásnál "vigyázz" állásban és "jelen" szóval, más alkalommal, ha a nevén
szó1ftják, "vigyázz" állásban és "parancs" szóval jelzi jelenlétét, illetve készségét az
esetleges feladat elvégzésére.
5.2. Jelentés,

jelentkezés

örs, il/etve

raj alakzatban

5.2.1. Jelentés
Az egység az elöljárót annak jobb oldala felõl közelítse meg. Amint az egység megfelelõ távolságban és irányban van, a vezetõ "Tovább, egyenest!" utasítására az
egység tovább halad, mialatt a vezetõ elõre fut és az egységével szembefordulva a
15
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vezényléshez alkalmas helyen áll meg. (Az elöljárót és az egységet is lássa, de õt is
lássák.)
Az egységet úgy kell megállítania, hogy
az elsõ cserkész/sor egyvonalban Ie-
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ságra (3-3 lépésre), az elöljáró felé fordulva jelent,

az egyéni

jelentés

alaki

szabályai szerint (5.1.1.)
Távozásnál az egységével ugyanúgy állva, mint a jelentésnél, az elköszönés után a
vezénylésre alkalmas helyét elfoglalva "jobbra át"-ot, majd az egység indítását vezényli az õrs- illetve a rajvezetõ (4.1.1.).
~
"Tovább egyenest!", majd a megfelelõ helyet elfoglalva: "Örs/raj - állj! Balra
- át .l" (S zu" k sé g szerin.
. t. , Iga-zo dJ.
'I' ,maJ"
.d V.l-gy áll. l" .)
Szabályos járással és fordulatokkal az elöljáróval szemben állva, tisztelgés után pl.
,Parancsnokom! Kovács Péter, a Farkas õrs vezetõje jelentem, hogya feladat végrehajtására 6 cserkésszel készen állunk.'
Amennyiben az elöljáró utasítást, parancsot ad, azt megismételve bizonyítja, hogy
odafigyelt és meg is értette. PI.: az elöljáró "Pihenj! Ülj Ie!' utasítást adja. Ilyenkor a
jelentéstevõ elismétli a "Pihenj! Ülj - Ie!" vezényszavakat, majd a kölcsönös tisztelgés után a vezénylésre alkalmas helyre megy (szabályos fordulatokkal) és egységének vezényelve teljesíti a kapott parancsot
Példánkban:

,Pihenj!

-

Ülj -

Ie!" vezényszó után maga is leül az egysége mellé

A feladat teljesítése után vezénylésre alkalmas helyrõl - hasonlóan a jelentéshez
elfoglalt helyéhez - állítja fel egységét az elköszönéshez. (Legegyszerûbb, ha a vezénylõ az elöljáróval szemben, tõle 3 lépésre áll meg. ,Balra - át!' után vezényel.)
~
"Farkas - õrs! Mögöttem sorakozó!" "Jobbra - át"-ot csinál, megvárja,
amíg az elöljáró elköszön tõle. (Elõtte még elismétli a kapott parancsot.)
Miután viszonozta az üdvözlést, elfoglalja vezénylési helyét, az egységnek "Jobbra át!"-ot, majd leggyakrabban ,menet"-et vezényel. (Ha irányként az "utánam' hangzik
el, akkor az ,indulj!"-ra a vezénylõ is kilép - bal lábbal hátra - és lépést tartva,
menet közben fordulva áll az egység élére, kb. 3 lépéssel elõttük haladva.)
~
elköszönés után: ,Jobbra - át! Menet utánam, õrs in-dulj!"
5.2.2. Jelentkezés
Alaki szempontból ugyanúgy kell végrehajtani - azonos vezényszavakra - mint a
jelentésnél, csak a jelentkezés szövege változik, mint az 5.1.2. pont esetében.
~
"Parancsnokom! Kovács Péter, a Farkas õrs vezetõje 6 cserkésszel jelentkezem.'

,,',;
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6. EGYÉB

ALAKI

FORMÁK

6.1. Tábori szertartások
6.1.1. Zászlófelvonás,

reggeli

ima, napiparancs.
cserkészruhában

lászlófelvonáshoz a csapat szabályos
számukra

kijelölt

helyen.

A felsorakozás

megtörténhet

köteles felsorakozni
egységenként,

- a

vagy

a

napostiszt vezényszavára.
~
"Tábor vigyázz'" (lehet sfp, vagy kürtjel is) "zászlófelvonáshoz
õrsönként
(rajonként, altáboronként) sorakozó'" Sorakozás után anapostiszt
létszámjelentést
kér - õrsvezetõktõl, raj- vagy altábor-parancsnokoktól,
a tábor nagysága és szervezeti felépftése szerint. A jelentést adók vonalban sorakoznak a napostiszt elõtt 3 lépésnyire, majd a jobb széltõl kezdve egyenként jelentenek az 5. pontban leírtak szerint. Az utolsó jelentés befejezése után a napostiszt "Belépni!" vezényszavára a jelentéstevõk szabályos fordulat után, bal láb kilépéssei kezdve vissza mennek egységeik élére.
A napostiszt a létszámot - összesltés után - jelenti a tábor parancsnokának
és
további utasltást kér. (Leggyakrabban: zászlófelvonás, ima, napiparancs.)
A napostiszt kijelöli a zászlófelvonó(ka)t,
majd vezényel: ,lászlónak
tiszte-legj'" A
zászlófelvonás alatt a tábor a cserkészindulót énekelheti. A zászlót felvonó(k) a
kötél rögzltése után a rúdtól kissé hátralépve ugyancsak tiszteleg(nek), addig, amig
anapostiszt "Vi-gyázz"'-t és "Pihenjl"-t vezényel. Ezután az "Imádkozzunk. Kalapot,
sapkát Ie'" felszólftásra a cserkészek kalapjukat bal karjukra akasztva, sapkájukat
bal hónuk alá szorftva kulcsolják kezüket imára.
Az ima utáni felszólftás: "Kalapot, sapkát fel!"
A napiparancs bevezetõ részét a cserkészek, vigyázz"-ban hallgatják, utána hangzik
el a "Pihenj". A napiparancs végén újból, vigyázz" állásban hallgatják az alálró parancsnok nevét.
A napiparancson kivüli közlemények alatt a cserkészek "pihenj"-ben állnak.
6.1.2. Szolgálatátadás,
átvétel
A "Szolgálatátadás'"
vezényszó ra a napostiszt mellett vonalban foglalnak helyet a
lelépõ szolgálatok vezetõi, velük szemben a szolgálatba lépõ napostiszt és a szolgálatok vezetõi. A szolgálatot átadók, átvevõk - a napostiszt, majd utána a többiek
tisztelgés után: "A napostiszti, (stb.) szolgálatot átadom/átveszem."
szöveget mondják. Ezután már az új napostiszt vezényel. (Leggyakrabban "Jobbra - /balra - át!'ot, amelyre mindkét vonal a tábor felé fordul.)
A ,Belépni'" vezényszó ra bal láb kilépés után a helyükre mennek mind a szolgálatot
átadák, mind az átvevõk.
6.1.3. Sátorszemle
A sátorszemle a reggeli tisztálkodás

után szokott

megtörténni,

anapostiszt

-

"Sátorszemléhez
sátranként sorakozó!" vezényszavára. Erre a cserkészek sátranként vonalban helyezkednek el úgy, hogy az elöljáró a sor mellett a sátorba is be
tudjon menni.
Az elhangzó ,Pihenj"'-re a cserkészek "pihenj' állásban várják az elöljáró(k) megér17
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kezését.
A szemlézõ elöljárónak a sátor parancsnoka (õrsvezetõ) szabályosan jelent, majd
"Pihenj!" vezényszó után az elöljáró mellé lép és jegyzi annak véleményét, utasltásait.
A szemle befejezése után az elöljáró szabályosan köszön el a sátor lakóitól.
6.1.4. Esti ima, zászlólevonás
A tábor sorakoztatása után anapostiszt,
- ha szükséges - "Pihenj!"-t vezényelve
tartja meg az eligazltást, vagy ad lehetõséget a közlendõkre.
Az esti imát is a reggeli imánál rögzitett formák és vezényszavak szerint mondjuk
(énekeljük) el.
Ima után a "lászlólevonás.
lászlónak tiszte-legj!" vezényszóra a kijelölt cserkészek
levonják a zászlót. (Eközben a tábor a cserkészindulót énekelheti.)
A zászló levonása után az azt levonó cserkészek is tisztelegnek, amíg el nem hangzik a "Vi-gyázz!" vezényszó.
A zászlólevonás után vagy "Oszolj!", vagy "Pihenj! Örs-, raj-, altábor vezetõk vezessék el egységeiket!" vezényszavára egyénileg, illetve az egységvezetõk szabályos vezényszavára vonulnak el a cserkészek körletükbe (sátraikba), a takarodó
elõtti teendõik elvégzésére.
Amennyiben a zászlólevonás az esti tábortûz után zajlik Ie, a szabályos cserkészegyenruha viselésétõl el lehet tekinteni.
6.2.

Egyéb szertartások

6.2.1. Fogadalomtétel
A fogadalomtétel nemcsak a jelöltek, de az egész csapat életében meghatározó jelentõségû szertartás, ezért jelentõségének megfelelõ ünnepi külsõségek között kell
megrendezni.
Ha lehetséges, több csapat, vagy egy-egy kerület csapatai együttes szertartásával
emeljük a fogadalomtétel komolyságát és ünnepélyességét - maradandó élményt
adva a cserkésszé válás eseményének.
A csapatok szertartás alatti helyét, alakzatát, a rendezõ cserkész-szerv megbízottai,
illetve a szertartást vezénylõ tiszt határozza meg.
A fogadalmat hivatalosan megbízott cserkésztiszt fogadja el (veszi ki), a cserkésszé
fogadás a csapatparancsnok hatásköre kézfogással és esetleg jelvény átadással.
6.2.2. A fogadalomtétel
menete
Bevonulás (lehetõleg nótaszóval), csapaton ként. Az "Allj!" és "Pihenj!" után már
csak a szertartást vezénylõ tiszt adhat ki utasltást, parancsot.
A létszámadatok begyûjtése után a vezénylõ a hivatalosan megbizott cserkésztisztnek jelent és kéri a fogadalom kivételét. (Az 5. fejezet szerint.) Az engedély után
,Pihenj!"-t vezényel.
Ekkor egy jelölt elõre lép és valamennyiük nevében kéri, hogy fogadalmat tehessenek. Utána visszalép a helyére.
A megbizott cserkésztiszt figyelmezteti a jelölteket a fogadalom jelentõségére,
annak nagyszerûségére, a vele járó kötelességre és felelõsségre.
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Ezután a vezénylõtiszt elõre lépteti azt a cserkészt, aki felsorolja a cserkésztörvény
tlz pontját, amit mindenki" vigyázz"-ban hallgat meg.
"Pihenj!" után a fogadalmat elfogadó tiszt hangosan felteszi a jelölteknek a kérdést:
"Hallottátok a cserkésztörvényt. Akartok-e fogadalmat tenni?"
A jelölteknek hangosan kell válaszolniuk: "Akarunk!"
A vezénylõ ekkor" Vigyázz!"-t és "Tiszte-legj!"-et vezényel, mire a fogadalmat elfogadó tiszt folytatja: "Akkor mondjátok utánam: Én
fogadom, hogy híven teljesítem kötelességeimet, amelyekkel Istennek, hazámnak és embertársaimnak tartozom. Minden lehetõt megteszek, hogy másokon segítsek. Ismerem a cserkésztörvényt és azt mindenkor megtartom."
A nevét minden jelölt egymás után hangosan és érthetõen mondja, a fogadalom
egyéb részét közösen.
A fogadalomtétel után a vezénylõ "Vi-gyázz!"-t és "Pihenj!"-t vezényel, ezután a fogadalmat elfogadó tiszt és az érintett csapatparancsnok a jelöltekkel egyenként kezet fog és tisztelgés közben mondja: "Cserkésztestvéremmé fogadlak"
Az új cserkészekkel a csapat valamennyi vezetõje (õrsvezetõ is) kezet foghat, ezzel
is erõsítve a csapathoz tartozást.
Ezután a fogadalmat elfogadó cserkésztiszt rövid ünnepi beszédet mond, amit követhetnek a régebbi cserkészek egyikének üdvözlõ szavai és az ünnepség befejezéseként a Himnusz közös eléneklése.
A vezénylõ tiszt a Himnusz elõtt "Vigyázz! Tiszte-legj!", utána "Vi-gyázz! Pihenj!" és
"Csapatonként elvonulni!" vezényszavakat mondja.
A csapatparancsnokok, miután beléptették a fogadalmat tett cserkészeiket, csapatukat az ünnepség helyszínérõl zárt alakzatban vezetik el. (Ha már megtanulták, szép
befejezés a zászlók elõtti díszmenet.)

6.2.3. Magatartás templomban, egyházi szertartásokon
Civilben a helynek megfelelõ magatartást az illemszabályok írják elõ.
Egyenruhában egyedül és alakzatban egyaránt kötelezõ a helyhez illõ cserkész-magatartás, -viselkedés.
A zászlóvivõk és zászlóõrök, valamint a díszõrségben lévõk számára a kalap
(sapka) viselése a szertartás alatt is kötelezõ, szükség szerint a zászlóval tisztelegnek.
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7. JÓVÁHAGYÁS

ÉS HATÁLYBALÉPTETÓ
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7.1 Hatálybalépés
Jelen ALAKI SZABÁLYZAT-ot az Országos Intézõ Bizottság 1998. február 14.-i ülésén jóváhagyta, annak kiadását elrendelte és 1998. március 1-jétó/ hatálybalépését
kimondta. Rendelkezéseit ezen idõponttól kell alkalmazni, egyidejüleg hatályát
veszti az MCSSZ 1993. szeptember 1.-jén jóváhagyott Alaki Szabályzata.
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Dr. Németh Andor

országosjogtanácsos
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