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1. Országos elnöki köszöntő, közös ima1. Országos elnöki köszöntő, közös ima1. Országos elnöki köszöntő, közös ima1. Országos elnöki köszöntő, közös ima    
 
A küldöttek közös istentiszteleten és szentmisén vesznek részt, felekezeti hovatartozásuk 
szerint. 
 
 

2. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő 2. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő 2. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő 2. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő 
megválasztása, szavazatszámlálók megválasztása, mandátumvizsgámegválasztása, szavazatszámlálók megválasztása, mandátumvizsgámegválasztása, szavazatszámlálók megválasztása, mandátumvizsgámegválasztása, szavazatszámlálók megválasztása, mandátumvizsgálók lók lók lók 
jelentése, napirend elfogadása jelentése, napirend elfogadása jelentése, napirend elfogadása jelentése, napirend elfogadása     
 

Pótó Judit csst. (673.)Pótó Judit csst. (673.)Pótó Judit csst. (673.)Pótó Judit csst. (673.) Levezető elnöknek Böröczky Csongor (442.) cserkésztisztet 
javaslom. 

    

OKGY 2018.12.09./OKGY 2018.12.09./OKGY 2018.12.09./OKGY 2018.12.09./1111.... Az Országos Küldöttgyűlés Böröczky Csongort (442.) 
cserkésztisztet kéri fel a küldöttgyűlés levezetésére.  

(három tartózkodás mellett, látható többséggel elfogadva) 

 

Böröczky Csongor cst. (442.) Böröczky Csongor cst. (442.) Böröczky Csongor cst. (442.) Böröczky Csongor cst. (442.) Köszöntést mond és röviden ismerteti a szavazás menetét. 
Elmondja, hogy a következő lépés a szavazatszámlálók, jegyzőkönyvvezető, 
jegyzőkönyvhitelesítők megválasztása. Jegyzőkönyvvezetőnek Kollár Tamást javasolja. 

Mandátumszám: 55 

 

OKGY 2018.12.09./OKGY 2018.12.09./OKGY 2018.12.09./OKGY 2018.12.09./2222....    Az Országos Küldöttgyűlés felkéri Kollár Tamás (1020.) 
cserkészsegédtisztet a jegyzőkönyv vezetésére. 

(egy tartózkodás mellett, látható többséggel elfogadva) 

    

OKGY 2018.12.09./OKGY 2018.12.09./OKGY 2018.12.09./OKGY 2018.12.09./3333....    Az Országos Küldöttgyűlés felkéri Tóth Pétert (104.) és 
Tarjányi Hedviget (10.) az országos küldöttgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére. 

(egy tartózkodás mellett, látható többséggel elfogadva) 

    

OKGY 2018.12.09./OKGY 2018.12.09./OKGY 2018.12.09./OKGY 2018.12.09./4444.... Az Országos Küldöttgyűlés, Nagy Károlyné (786.) és Sztrakay 
Ferenc Balázst cst. (147.) egyhangúlag szavazatszámlálóknak választja. 

(46 igen / 1 nem / 5 tartózkodás) 

    
Böröczky Csongor cst. (442.) Böröczky Csongor cst. (442.) Böröczky Csongor cst. (442.) Böröczky Csongor cst. (442.) A napirendi pontok elfogadása következik, illetve a 6. 
napirendi ponthoz, az elnökség megválasztásához, el kell fogadnunk a jelentkezők jelölését. 
Esetünkben, ez a jelenlegi elnökséget jelenti. Van aki ellenzi a listára való felvételüket? 
 
Más jelentkező és jelölés nincs. 
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OKGY 2018.12.09./OKGY 2018.12.09./OKGY 2018.12.09./OKGY 2018.12.09./5555    Az Országos Küldöttgyűlés „Az országos elnökség tagjainak 
megválasztása” napirendi pont vonatkozásában Pótó Judit, Pótor József és Ronkay 
János Péter jelölését elfogadja. 

(46 igen / 2 nem / 5 tartózkodás) 

Mandátumszám: 55 

 
 
Ezt követően a levezető elnök szavazásra bocsátja a napirend elfogadását. 
 

OKGY OKGY OKGY OKGY 2018.12.09./2018.12.09./2018.12.09./2018.12.09./6 6 6 6 Az OKGY a következő napirendet fogadja el: 

1. Országos elnöki köszöntő, közös ima 

2. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő 
megválasztása, szavazatszámlálók megválasztása, mandátumvizsgálók 
jelentése, napirend elfogadása 

3. Az MCSSZ Alapszabályának módosítása 

4. A 2019. évi költségvetési koncepció elfogadása 

5. Tájékoztató az MCSSZ aktuális ügyeinek helyzetéről 

6. Az országos elnökség tagjainak megválasztása 

7. Javaslatok, indítványok 

8. Országos elnöki lezárás, közös ima 

 

(52/0/1) 
Mandátumszám: 55 

 

 

3. MCSSZ Alapszabályának módosítása3. MCSSZ Alapszabályának módosítása3. MCSSZ Alapszabályának módosítása3. MCSSZ Alapszabályának módosítása    

Böröczky Csongor cst. (442.)Böröczky Csongor cst. (442.)Böröczky Csongor cst. (442.)Böröczky Csongor cst. (442.) Két indítvány érkezett, az első kapcsán megkérném Rudanné 
Németh Csenge (1909.) cserkésztisztet ennek ismertetésére. 

RudannéRudannéRudannéRudanné    Németh Csenge cst. (1909.) Németh Csenge cst. (1909.) Németh Csenge cst. (1909.) Németh Csenge cst. (1909.) Jelenleg nem tudunk semmit azokról a belépőkről, 
akik 18 éven felüliként, felnőttként szeretnének cserkészek lenni. Nem tudjuk, hogy milyen 
előéletük volt, de persze nem csak erről szeretnénk tudomást szerezni, hanem arról is, hogy 
milyen pozitív hozadéka lehet belépésüknek, az adott csapatra nézve. Ezért került 
kialakításra két különböző nyomtatvány. Az egyik önbevallásos, nagyon egyszerű 
kérdésekből áll, de nagyon fontos információkat tartalmaznak. A másikból két példányt egy 
független ismerős és a mentor csapat egy tagja kell kitöltse. Ezek a nyomtatványok már az 
OT előtt is voltak napirenden, az ő javaslataik is be lettek építve. A tanács Támogatta a 
beépítését az SzMSz-be és az Alapszabályba is. 
 
A levezető elnök helyt ad a kérdéseknek. 

Blau Sándor csst. (1406.) Blau Sándor csst. (1406.) Blau Sándor csst. (1406.) Blau Sándor csst. (1406.) Szükséges-e, hogy ezek a papírok kerületi szinten kerüljenek 
elfogadásra? Gyakorlatilag az adott csapat tagjai és parancsnoka dönthet a belépni kívánó 
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személy sorsáról, a kerületi elnökség semmilyen információval nem rendelkezik róla. Egy 
pecsétért, aláírásért kell elküldeni hozzájuk? Van ennek értelme? 

Rudanné Németh Csenge cst. (1909.) Rudanné Németh Csenge cst. (1909.) Rudanné Németh Csenge cst. (1909.) Rudanné Németh Csenge cst. (1909.) Erre azért van szükség, mert felmerült annak a 
lehetősége, hogy olyan ember kíván belépni a csapatba, akinek előtte már egy másikból 
valamilyen negatív oknál fogva el kellett jönnie. Így egy második szűrőn is átesik a tagjelölt.  

Kőrös Ákos őv. (1507.) Kőrös Ákos őv. (1507.) Kőrös Ákos őv. (1507.) Kőrös Ákos őv. (1507.) Ezek a nyilatkozatok hogyan szolgálják a célt? Ha egy kockázatot 
jelentő illető jelentkezne, nem érzem, hogy ez megakadályozná a belépését. 

Rudanné Németh Csenge cst. (1909.)Rudanné Németh Csenge cst. (1909.)Rudanné Németh Csenge cst. (1909.)Rudanné Németh Csenge cst. (1909.) Ezen a papíron az illető nyilatkozik az előéletéről és 
büntetőjogi felelősségének tudatában alá is írja. Akármikor kiderül, hogy hamis dolgokat 
állított magáról, kizárhatjuk. Nem tökéletes rendszer, de legalább van arra lehetőségünk, 
hogy megakadályozzunk vele nagyobb bajt.  

Felber Dániel cst. (553.) Felber Dániel cst. (553.) Felber Dániel cst. (553.) Felber Dániel cst. (553.) Én sem értek egyet azzal, hogy a kerületi elnökséget ebbe 
belevonjuk. 

Pótor József cst. (304.) Pótor József cst. (304.) Pótor József cst. (304.) Pótor József cst. (304.) Valamit mindenképp lépnünk kell, és lehet, hogy ez a rendszer 
tényleg nem tökéletes, de kezdetnek jó. 

Pótó Judit csst. (673.)Pótó Judit csst. (673.)Pótó Judit csst. (673.)Pótó Judit csst. (673.) Vannak olyan dolgok, amikre egy csapatnak sokkal kisebb rálátása 
van, mint a kerületnek. Azt szeretnénk, ha a kerület is értesülne arról, ha valaki egy csapatba 
felnőttként érkezik. Ebben az esetben van lehetőség arra, hogy a kerületnél fennakadjon a 
hálón. 

Bedekovics Péter Pál cst. (43.)Bedekovics Péter Pál cst. (43.)Bedekovics Péter Pál cst. (43.)Bedekovics Péter Pál cst. (43.) Nem hiszem, hogy tömegek érkeznének, de egyetértek, 
hogy fontos a szűrés. Ha nem tökéletes a rendszer, majd a jövőben fejlesztünk rajta. 

Kéri László cst. (1507.) Kéri László cst. (1507.) Kéri László cst. (1507.) Kéri László cst. (1507.) Így megint a kerületi elnökségekre testáljuk a felelősséget. Ezekre 
a nem kívánatos esetekre, korábbi indokokra, melynek folytán el kellett valakit tanácsolni 
egy csapatból, az ECSET-ben nem lehetne esetleg valami listát létrehozni?  

Rudanné Németh Csenge cst. (1909.)Rudanné Németh Csenge cst. (1909.)Rudanné Németh Csenge cst. (1909.)Rudanné Németh Csenge cst. (1909.) Nem, mert jogszabályellenes.  

Ugron Ákos cst. (800.)Ugron Ákos cst. (800.)Ugron Ákos cst. (800.)Ugron Ákos cst. (800.)    Itt azt kell eldönteni, hogy kívánunk-e létrehozni egy olyan 
jogszabályi alapot, ami megvédi a Szövetséget. Az etikai eljárás során hozott határozatokat 
viszont nem kell törölni. 

Czettele Győző cst. (1116.)Czettele Győző cst. (1116.)Czettele Győző cst. (1116.)Czettele Győző cst. (1116.) Tökéletes szabályzat nem létezik, de ha ezt most elfogadjuk, 
minimális védelme lesz az MCSSZ-nek. 

Blau Sándor csst. (1406.) Blau Sándor csst. (1406.) Blau Sándor csst. (1406.) Blau Sándor csst. (1406.) Ez nagyon szép elgondolás, de még mindig minden felelősséget 
eggyel magasabb szintre tolunk, feleslegesen. A csapatparancsnok ismeri legjobban az 
illetőt, elég lenne, ha ő foglalkozna vele.  

Virág András cst. (543.)Virág András cst. (543.)Virág András cst. (543.)Virág András cst. (543.) Megfontolásra került-e, hogy az ajánlások egyike egy lelki 
vezetőtől származzon? Javaslom ennek beépítését. 

Rudanné Németh Csenge cst. (1909.)Rudanné Németh Csenge cst. (1909.)Rudanné Németh Csenge cst. (1909.)Rudanné Németh Csenge cst. (1909.) Ez nem merült még fel, de azt gondolom, hogy a 
későbbiekben tehetünk ilyen módosítást. Azonban adjunk egy próba évet a kifejlesztett 
rendszer jelenlegi állapotának. 

Böröczky Csongor cst.Böröczky Csongor cst.Böröczky Csongor cst.Böröczky Csongor cst.    (442.)(442.)(442.)(442.) Most ilyen formában fogjuk szavazásra bocsátani, nem 
változtatunk rajta. Módosítás felterjesztésére a következő OKGY-n lesz lehetőség 
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OKGY 2018.12.09./OKGY 2018.12.09./OKGY 2018.12.09./OKGY 2018.12.09./7777    Az Országos Küldöttgyűlés a Magyar Cserkészszövetség 
Alapszabályát az alábbiak szerint módosítja: 

1. A 14. § (1) bekezdés c) és d) pontjainak betűjele d) és e) pontokra változik, egyúttal a 
korábbi c) pont helyére az alábbi szövegrész kerül: 
„c) ha a 18. életévének betöltése után kíván fogadalmat tenni/csapatba jelentkezni, 
akkor kitöltötte és leadta a kerületének a Belépési kérvény felnőtt korú személynek 
című nyomtatványt, valamint az Ajánlás felnőtt korú személynek a Magyar 
Cserkészszövetségbe való belépéséhez című nyomtatványokat, és ezek alapján a 
kerületi vezetőség őt a csapatba felvételre ajánlja,” 

2. A 14. § (2) bekezdés b) pontjának betűjele c) pontra változik, egyúttal a korábbi b) 
pont helyére az alábbi szövegrész kerül: 
„b) ha a 18. életévét betöltötte, akkor kitöltötte és leadta a kerületének a Belépési 
kérvény felnőtt korú személynek című nyomtatványt, valamint az Ajánlás felnőtt korú 
személynek a Magyar Cserkészszövetségbe való belépéséhez című nyomtatványokat, 
és ezek alapján a kerületi vezetőség őt tagjelöltnek ajánlja,” 

3. A 16. § (1) bekezdésének c) pontja, valamint a (2) bekezdésének e) pontja az alábbi 
mondattal egészül ki: 
„Az Etikai Bizottság a tagot kizárja a Szövetségből, amennyiben a felnőttként belépő 
tag A belépési kérelem felnőtt korú személynek című dokumentumban a valóságnak 
nem megfelelő információt tüntetett fel.” 

4. A 36. § (2) bekezdés d)-n) pontok betűjele egyel növekszik, egyúttal a korábbi d) pont 
helyére az alábbi szövegrész kerül: 
„d) elbírálja a kerület csapataiba jelentkező 18. életévüket betöltött személyek 
Belépési kérvény felnőttkorú személynek című kérvényét, valamint az Ajánlás felnőtt 
korú személynek a Magyar Cserkészszövetségbe való belépéséhez című 
dokumentumokat, és döntéséről írásban értesíti az érintett csapat parancsnokát,” 

5. Jelen jegyzőkönyv mellékletét képező Belépési kérvény felnőttkorú személynek című, 
valamint az Ajánlás felnőtt korú személynek a Magyar Cserkészszövetségbe való 
belépéséhez című dokumentumokat beépíti az Alapszabály 3. és 4. számú 
mellékleteként . 
 
(49/1/7) 

Mandátumszám: 58 
 
 
A második alapszabály-módosítás kapcsán a levezető elnök Kriszbacher Gergő 
cserkésztisztnek adja meg a szót. 
 
Kriszbacher Gergő cst. (217.)Kriszbacher Gergő cst. (217.)Kriszbacher Gergő cst. (217.)Kriszbacher Gergő cst. (217.) Javaslom, hogy az OKGY tanácskozási joggal rendelkező 
tagjai közé, vegyük fel az Országos Tanács tagjait. Az OT-t érintő ügyek sokszor az OKGY-n 
is átfolynak, összefüggnek. Talán így könnyítenénk a helyzeten. 

Felber Dániel cst. (553.)Felber Dániel cst. (553.)Felber Dániel cst. (553.)Felber Dániel cst. (553.) Egy tagot, vagy mindenkit? 

Kriszbacher Gergő cst. (217.)Kriszbacher Gergő cst. (217.)Kriszbacher Gergő cst. (217.)Kriszbacher Gergő cst. (217.) Mindenkit.  

Böröczky Csongor cst. (442.Böröczky Csongor cst. (442.Böröczky Csongor cst. (442.Böröczky Csongor cst. (442.)))) Tanácskozás jogról beszélünk, tehát ettől még senki nem 
lesz szavazati joggal bíró küldött. 
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Kriszbacher Gergő cst. (217.)Kriszbacher Gergő cst. (217.)Kriszbacher Gergő cst. (217.)Kriszbacher Gergő cst. (217.) Ha valaki OT tag és kerületi küldött is egyszerre, a 
tanácskozási jog nem veszi el a szavazati jogát. 
 
Böröczky Csongor cst. (442.) Böröczky Csongor cst. (442.) Böröczky Csongor cst. (442.) Böröczky Csongor cst. (442.) szavazásra bocsátja az alapszabály módosítást 

    

OKGY 2018.12.09./OKGY 2018.12.09./OKGY 2018.12.09./OKGY 2018.12.09./8888    Az Országos Küldöttgyűlés a Magyar Cserkészszövetség 
Alapszabályának 40. § (4) bekezdését az alábbi h) ponttal egészíti ki: 

[Az országos küldöttgyűlés tanácskozási jogú tagjai:] 

„h) az Országos Tanács tagjai.” 

 
(49/1/7) 

Mandátumszám: 58 
 
 
A napirendi pont lezárását követően Janits Béla, a Nagykovácsi Tisza István Kör részéről 
köszönti a küldöttgyűlés tagkait és átadja az elnökség tagjainak a Magyar Örökség 
kitüntetéssel átvett elismerő oklevelet, valamint a díszdobozban levő emlékérmet, amit 
Nagykovácsi gróf Tisza István Nemzeti Kör szeptember 29-én kapott a Magyar Örökség 
Bizottságtól. Az oklevél és érem őrzési helye a Teleki–Tisza-kastély lesz, mert ezt találták 
legmegfelelőbbnek. 
Pótó Judit elnök átveszi az emléklapot és érmet, illetve megköszöni, hogy a Szövetség 
ingatlanára gondolt a szervezet a díj kapcsán. 
 
 

4. 2019. évi költségvetési 4. 2019. évi költségvetési 4. 2019. évi költségvetési 4. 2019. évi költségvetési koncepció koncepció koncepció koncepció elfogadásaelfogadásaelfogadásaelfogadása    

 
Pótor József cst. (304.)Pótor József cst. (304.)Pótor József cst. (304.)Pótor József cst. (304.) Van-e bármelyik tételhez kérdés? Ami a tavalyi tervhez képest 
nagy eltérésnek számít, az annyi, hogy a Tömörkény utcai székházra egy nagyobb összeget 
fordítanánk, mert egyre rosszabb az állapota. A másik pedig, hogy nyílt annyi szabad 
forrásunk, hogy a szakágaknak tudunk pénzt biztosítani. 

Bedekovics Péter Pál cst. (43.)Bedekovics Péter Pál cst. (43.)Bedekovics Péter Pál cst. (43.)Bedekovics Péter Pál cst. (43.) Mik azok a tételek, amik a szövetség működését segítik 
elő? Mert tudtommal pályázatból csak fejlesztésre költhetünk. 

Pótor József cst. (304.)Pótor József cst. (304.)Pótor József cst. (304.)Pótor József cst. (304.) Tervünk szerint, mire elérjük azt, hogy önfenntartóak vagyunk, a 
pályázatokat már csak fejlesztésre fogjuk használni. Jelenleg egy átmeneti időszak van, 
amíg mindezt nem tudjuk megtenni. Úgy gondolom, ez még 3-4 évet vesz igénybe. Addig is, 
az országban talán a legszerencsésebb civil szervezetként működünk, forrásbőségben 
úszunk. A következő években gondolni kell egy alumni rendszerre, egy támogatói alapra. 

Harkay Péter cst. (51.)Harkay Péter cst. (51.)Harkay Péter cst. (51.)Harkay Péter cst. (51.) Többször szóba került már, hogy legyen a Szövetségnek egy fizetett 
jogtanácsosa. 

Pótor József cst. (304.)Pótor József cst. (304.)Pótor József cst. (304.)Pótor József cst. (304.) Olyan ritka esetekben, mint mikor szükségünk van jogászra, akkor 
megbízunk egyet. Állandóra nincs szükségünk. 
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Lacsny Lacsny Lacsny Lacsny Márton Márton Márton Márton őv. őv. őv. őv. (412.)(412.)(412.)(412.) A Felügyelő Bizottság nem tárgyalta meg a költségvetést. De 
javaslom, hogy legyen egy rendszer, ami szerint mindig az őszi küldöttgyűlés tárgyal a 
költségvetésről. 

Ali Ádám csst. (305.)Ali Ádám csst. (305.)Ali Ádám csst. (305.)Ali Ádám csst. (305.) Érdemes szerintem azt is látni, hogy a mostani ingatlanaink túl nagy 
igényekre, túl magas árral vannak szabva, mint ami egy cserkészcsapatnak megfelel. 

Pótor József cst. (304.) Pótor József cst. (304.) Pótor József cst. (304.) Pótor József cst. (304.) A kastélyt nem tudjuk polifoam-szállássá alakítani. Jogos amit 
mondasz, viszont vannak jurtáink, matracszállás. Ezek olyan szintűek, amik megfelelnek a 
cserkészeknek. Vannak ingatlanjaink és lesznek is, amiket nem azért tartunk fenn, hogy azt 
a cserkészek szállásnak használják. 
 
Böröczky Csongor cst. (442.)Böröczky Csongor cst. (442.)Böröczky Csongor cst. (442.)Böröczky Csongor cst. (442.) Szavazásra bocsátja a költségvetési koncepció elfogadását. 
 

OKGY 2018.12.09./OKGY 2018.12.09./OKGY 2018.12.09./OKGY 2018.12.09./9999    Az Országos Küldöttgyűlés a Magyar Cserkészszövetség 
2019. évre szóló költségvetési koncepcióját elfogadja. 

(46/0/10) 

Mandátumszám: 57 fő 

    
    

5. 5. 5. 5. Tájékoztató az MCSSZ aktuális ügyeinek helyzetérőlTájékoztató az MCSSZ aktuális ügyeinek helyzetérőlTájékoztató az MCSSZ aktuális ügyeinek helyzetérőlTájékoztató az MCSSZ aktuális ügyeinek helyzetéről    

KözépKözépKözépKözép----Európai DzsemboriEurópai DzsemboriEurópai DzsemboriEurópai Dzsembori    (CEJ)(CEJ)(CEJ)(CEJ)    

Hegedűs Szilveszter Hegedűs Szilveszter Hegedűs Szilveszter Hegedűs Szilveszter csst. (304.) csst. (304.) csst. (304.) csst. (304.) Remek helyszínünk volt, a helyiek támogatóak voltak és 
szerencsére a komoly sérülések is elkerültek minket. A médiában sok helyen megjelentünk 
és az egész rekord idő alatt lett megszervezve. A menedzsmentnek nagyon hálásak vagyunk, 
rengeteget segítettek. Munkacsoportok és szakágak is dolgoztak velünk, a külföldi 
szövetségek szintén együttműködtek velünk. Hazai támogatók részéről a Spar a 
legjelentősebb.  

CsortánCsortánCsortánCsortán----Szilágyi György csst. (1026.)Szilágyi György csst. (1026.)Szilágyi György csst. (1026.)Szilágyi György csst. (1026.) Történt közvélemény kutatás a résztvevő 
kontignensek között? 

HegedHegedHegedHegedűs Szilveszter csst. (304.) űs Szilveszter csst. (304.) űs Szilveszter csst. (304.) űs Szilveszter csst. (304.)     Informális úton jöttek visszajelzések. 

Szatmári Nóra csst. (298.)Szatmári Nóra csst. (298.)Szatmári Nóra csst. (298.)Szatmári Nóra csst. (298.)    A legtöbb hasonló rendezvényen az étel minősége, mennyisége 
és a programok színvonala volt a probléma forrása. Ezekre igyekeztünk különös figyelmet 
fordítani és meg is lett az eredménye, nagyon jól sikerült. 

Hegedűs Szilveszter csst. (304.) Hegedűs Szilveszter csst. (304.) Hegedűs Szilveszter csst. (304.) Hegedűs Szilveszter csst. (304.) A jövőben érdemes arra odafigyelni, hogy több emberrel, 
több időt rááldozva történjen hasonló szervezés. 
 
Levetítésre kerül egy összefoglaló videó. 

 

OKGY OKGY OKGY OKGY 2018.12.09./2018.12.09./2018.12.09./2018.12.09./10101010    Az Országos Küldöttgyűlés megköszöni a 2018-as CEJ 
szervezőinek áldozatos munkáját. 

(52/0/3) 

Mandátumszám: 58 fő 
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Gyermekvédelem az MCSSZGyermekvédelem az MCSSZGyermekvédelem az MCSSZGyermekvédelem az MCSSZ----benbenbenben    

Böröczky Csongor cst. (442.)Böröczky Csongor cst. (442.)Böröczky Csongor cst. (442.)Böröczky Csongor cst. (442.) Első témánk a gyermekvédelem, erről ismét Rudanné 
Németh Csenge cst. (1909.) fog beszélni. 
Rudanné Németh Csenge cst. (1909.)Rudanné Németh Csenge cst. (1909.)Rudanné Németh Csenge cst. (1909.)Rudanné Németh Csenge cst. (1909.) Három dolog miatt kezdtünk el foglalkozni ezzel a 
témával. A szülők és gyerekek egyaránt biztonságban kell, hogy érezzék magukat. Ha baj 
van, tudják kihez, mihez kell fordulni, illetve azok a cserkészmozgalomban előfordult esetek, 
amiket már korábban említettem. Az elkészült kiadvány az első változat, a fogadtatáshoz 
mérten tudunk javítani, változtatni rajta. Internetes felületen is el lehet érni majd mind a 
plakátot, mind a kiadványokat. A következő egy anonim levelezőrendszer. Ez már most is 
megtekinthető, de még nincs teljesen felállítva. Remélem, hogy ezt is sikerül beindítani az 
elkövetkezendő években. Utolsóként pedig szeretnénk felvenni a kapcsolatot a szociális 
ügyekért felelős államtitkárral, hogy minél több figyelem jusson a gyerekekkel való munkára, 
amit mi végzünk a cserkészet révén, valamint szeretnénk szorosabb kapcsolatot építeni a 
családsegítő szervezetekkel.  
 
BöröczkBöröczkBöröczkBöröczky Csongor cst. (442.)y Csongor cst. (442.)y Csongor cst. (442.)y Csongor cst. (442.) Köszönöm szépen. A Felügyelő Bizottság beszámolója 
következik. 
Lacsny Márton Lacsny Márton Lacsny Márton Lacsny Márton őv. őv. őv. őv. (412.)(412.)(412.)(412.) Rendszeresen ülésezünk. A költségvetést sajnos nem tudtuk 
átnézni, de az EFOP pályázatokat igen, valamint a projekt irodák munkáját is ellenőriztük. A 
VK Szabályzatban találtunk egyedül aggályos dolgokat, de azóta azt az OT – javaslatainkat 
figyelembe véve – kijavította. A felelősen gondolkodó küldötteket arra kérem, hogy 
segítsenek és javasoljanak új tagokat a bizottságba, mert nagyon kevesen maradtunk, a 
bizottság működése könnyen kérdésessé válhat. 
 

A beszámoló után ebédszünet következett. 

 

AzAzAzAz    Országos Elnökség beszámolójaOrszágos Elnökség beszámolójaOrszágos Elnökség beszámolójaOrszágos Elnökség beszámolója    

Pótor József cst. (304.) Pótor József cst. (304.) Pótor József cst. (304.) Pótor József cst. (304.) Szerettük volna elérni, hogy a Szövetség legyen a mozgalomért 
és ne fordítva. Ezt képviseltük, mindig a mozgalom szempontjai élveztek prioritást. 
Alapelvünk volt, hogy a cserkészet legfőbb alapja az Istenbe vetett hitünk. Próbáltuk a 
központot lecsupaszítani a munkáktól. A tagjaink gyarapítása is sikeres volt. Bármikor 
lehetett kérdezni minket, nyíltan végeztük a munkánkat, nem volt titok, bármiről szívesen 
beszéltünk. Nincs olyan téma, amit nem mernénk itt átbeszélni. Célkitűzésünk a stratégia 
véglegesítése volt.  

Pótó Judit csst. (673.) Pótó Judit csst. (673.) Pótó Judit csst. (673.) Pótó Judit csst. (673.) A taglétszám egyértelműen növekszik, most már az a kérdés, hogy 
ezt hogyan kezeljük. A csapatmentor hálózatot sikerült újra létrehozni és remélhetőleg a 
következő elnökségi ciklusban már gyümölcsözni is fog. 

Pótor József cst. (304.)Pótor József cst. (304.)Pótor József cst. (304.)Pótor József cst. (304.) A kormányzattal szakmai alapon mindig együttműködtünk. 
Rendszeresen részt vettünk az EMMI által stratégiai jelentőségű civil szervezetek számára 
összehívott kerekasztal beszélgetésen. Állandó kérdés a MIK-tagság. Nem léptünk be, nem 
vagyunk tagok, de együttműködünk velük is, illetve nagyon sok más civil szervezettel. Az 
egyházi kapcsolatokra nem tudtunk annyi figyelmet fordítani, mint amennyit szerettünk 
volna.  
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Ronkay János Péter csst. (293.Ronkay János Péter csst. (293.Ronkay János Péter csst. (293.Ronkay János Péter csst. (293.) ) ) ) A szakvezetőkkel rendszeres alkalmakon egyeztettünk a 
helyzetükről és lehetőséget adtunk arra is, hogy elmondják mire van szükségük. Nevelési 
ügyekben is próbáltunk előrelépni. A vezetőképzéseket megerősítettük, mert azt gondoljuk, 
hogy ez a cserkész nevelési munka kulcsa. Ez határozza meg a minőségét. Módszertani 
könyvekben nem nagyon fejlődtünk és a nevelési koncepciónk is hivatalosan csak egy 
kézikönyv szintjén van. 

Pótor József cst. (304.)Pótor József cst. (304.)Pótor József cst. (304.)Pótor József cst. (304.) Most olyan helyzetben vagyunk, hogy a következő három évre 
nem lesznek anyagi gondjaink, az ingatlanjaink biztos lábakon állnak, rendkívül jó helyzetben 
vagyunk. Nem látok semmilyen problémát, aminek anyagi okai lehetnek. 

Ronkay János Péter csst. (293.)Ronkay János Péter csst. (293.)Ronkay János Péter csst. (293.)Ronkay János Péter csst. (293.) Megújult a VK Szabályzat. Nem mondom, hogy tökéletes, 
de alkalmazkodtunk a jelenlegi kor követelményeihez. A vk rendszerek átjárhatóságán 
igyekeztünk segíteni. Így most a Fórum tagjainak képzésein is könnyedén részt lehet venni.  

Pótó Judit csst. (673.)Pótó Judit csst. (673.)Pótó Judit csst. (673.)Pótó Judit csst. (673.) Igyekeztünk az információ áramlást növelni, hatékonyabbá tenni. A 
testületek egymásra támaszkodva kezdenek működni, ez egy nagyon jó irány. 

Pótor József cst. (304.)Pótor József cst. (304.)Pótor József cst. (304.)Pótor József cst. (304.) A kommunikációs csapatunk kiváló. Előremutató, ötletelő, remekül 
kezelik a problémákat, amikből idén volt néhány. 

Pótó Judit csst. (673.)Pótó Judit csst. (673.)Pótó Judit csst. (673.)Pótó Judit csst. (673.) Azt tanultuk meg, hogy egy hosszú folyamat elindításához, majd 
véghezviteléhez 2-3 év kell. Az alumni hálózattal nem tudtunk ilyen szinten foglalkozni. 
Viszont ez addig lesz napirenden, amíg nem oldjuk meg. 

RRRRonkay János Péter csst. (293.)onkay János Péter csst. (293.)onkay János Péter csst. (293.)onkay János Péter csst. (293.) Az EVOK is teljesen megújult. A vélemény lista annyira 
nem alkalmas a feladata teljesítésére, ezért még keressük a megfelelő platformot egy 
hasonló célú fórum beindítására. 

Pótó Judit csst. (673.) Pótó Judit csst. (673.) Pótó Judit csst. (673.) Pótó Judit csst. (673.) Utánpótlás nevelés, tehát a következő elnökség kiállítása. Egyrészt 
kérdés, hogy egy cserkészvezető felelős-e azért, hogy ki veszi át a hivatalát, másrészt, ez 
egy választott tisztség, tehát nem mi akarjuk idetolni a következő elnökséget. Kérdés tehát, 
hogy esetleg az egész rendszer nem vállalható tovább ilyen formában? 

Pótor József cst. (304.)Pótor József cst. (304.)Pótor József cst. (304.)Pótor József cst. (304.) A fórum kapcsolatokat nem tudtuk elég hatékonyan 
előremozdítani, ebben biztosan sokat kell még fejlődnünk. A V4-V3 együttműködés virágzik. 
A gyermekvédelmi irányelveink meghatározóak. Megoldottuk, hogy az EFOP és TÁMOP 
együttműködjön.  

Pótó Judit csst. (673.)Pótó Judit csst. (673.)Pótó Judit csst. (673.)Pótó Judit csst. (673.) Három év alatt sikerült egy olyan irodát felépíteni, ami eddig csak 
álom volt. Támogatjuk, hogy továbbra is önkéntes munka legyen az elnökség munkája.  

Pótor József cst. (304.) Pótor József cst. (304.) Pótor József cst. (304.) Pótor József cst. (304.) A Szövetség háttérmunkáját nem három ember végzi, 
mindenkinek köszönjük, aki ebben közreműködött. 
 

OKGY 2018.12.09./OKGY 2018.12.09./OKGY 2018.12.09./OKGY 2018.12.09./10101010    Az Országos Küldöttgyűlés megköszöni a leköszönő 
országos elnökség tagjainak, Pótó Juditnak, Pótor Józsefnek és Ronkay János 
Péternek az elmúlt három évi áldozatos munkáját. 

(52/0/0) 
Mandátumszám: 54 fő 
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6666. . . . Az Országos Elnökség Az Országos Elnökség Az Országos Elnökség Az Országos Elnökség tagjainak tagjainak tagjainak tagjainak megválasztásamegválasztásamegválasztásamegválasztása    

Böröczky Csongor cst. (442.) Böröczky Csongor cst. (442.) Böröczky Csongor cst. (442.) Böröczky Csongor cst. (442.) Az országos elnökség tagjainak megválasztása következik. 
Illetve a szavazatszámlálók kérésére plusz egy tagot szeretnék választani közéjük. Paulini 
Leventét jelölöm. 
  

OKGY 2018.12.09./OKGY 2018.12.09./OKGY 2018.12.09./OKGY 2018.12.09./11 11 11 11 Az Országos Küldöttgyűlés szavazatszámlálónak választja 
Paulini Levente (148.) cserkésztisztet.    

(52/0/0) 
Mandátumszám: 54 fő 

    

Ronkay János Péter csst. (293.) Ronkay János Péter csst. (293.) Ronkay János Péter csst. (293.) Ronkay János Péter csst. (293.) Ismét elmondanánk, hogy mi annak idején egy ciklusra 

terveztünk és nem is szeretnénk ezen változtatni. Viszont újabb jelöltek nélkül, kénytelenek 

vagyunk ismét indulni a posztért, mert a Szövetség nem maradhat képviselet nélkül. Terveink 

szerint a májusi OKGY-ig vállalnánk a tisztséget, az addig fennálló időben pedig közös 

gondolkodásra buzdítunk mindenkit, hogy mi szerint változtassunk a jelenlegi struktúrán.  

 

Böröczky Csongor cst. (442.) helyt ad Győry Sándor kérdésnek, ami a közös gondolkodás 
kifejtésére, annak menetére, módszerére irányul. 

 

Pótor József cst. (304.)Pótor József cst. (304.)Pótor József cst. (304.)Pótor József cst. (304.) Terveink szerint ezt mi fogjuk vezetni és szeretnénk, ha a 

különböző bizottságok is kezdeményező félként működnének közre ebben. Fórumokon 

keresztül kommunikálnánk, mindenki becsatlakozhat, de lesznek találkozók is. Minden kérdés 

nyitott lesz, és végig szeretnénk beszélni mindent, hogy egy új, sokkal jobb koncepció 

születhessen. Egyéb fontos stratégiai döntést nem tervezünk hozni.  

Vidovich Kálmán cst. (298.)Vidovich Kálmán cst. (298.)Vidovich Kálmán cst. (298.)Vidovich Kálmán cst. (298.) Kérdezőbiztosok, jelenléti ívekkel tarthatnának egy 

véleménykutatást a vidéki tagok, tisztek körében is. Kérdéslista alapján felmérhetnék a 

meglátásokat, ez így képviselné a felelősen gondolkodó tagság véleményét.   

Böröczky Csongor cst. (442.) Böröczky Csongor cst. (442.) Böröczky Csongor cst. (442.) Böröczky Csongor cst. (442.) Köszönjük, ezt a javaslatot az elnökség minden bizonnyal 

megfontolja. 

 

Titkos szavazás következik, az Alapszabályban és SzMSz-ben rögzített szabályok szerint.  
 

OKGY 2018.12.09./OKGY 2018.12.09./OKGY 2018.12.09./OKGY 2018.12.09./12121212 Az Országos Küldöttgyűlés az országos elnökség tagjainak 
Pótó Judit csst. (673.) országos elnököt, Pótor József cst. (304.) országos ügyvezető 
elnököt és Ronkay János Péter csst. (293.) országos vezetőtisztet választja meg. 

(45/5/3) 

Mandátumszám: 53 
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7777. . . . Javaslatok, indítványokJavaslatok, indítványokJavaslatok, indítványokJavaslatok, indítványok    

Vidovich Kálmán cst. (298.) Vidovich Kálmán cst. (298.) Vidovich Kálmán cst. (298.) Vidovich Kálmán cst. (298.) Javaslom felvenni a Felügyelő Bizottságba Muhari Fruzsina 
őv. (298.) joghallgatót, szívesen segíti a Bizottság munkáját. 

Böröczky Csongor cst. (442.)Böröczky Csongor cst. (442.)Böröczky Csongor cst. (442.)Böröczky Csongor cst. (442.) Erről az elnökség távszavazást tart. Egyéb javaslat, indítvány 
nem érkezett. Mindenkinek megköszönöm a részvételt. Az elnöki lezárás következik. 

 

8888....    Országos elnöki lezárás, közös imaOrszágos elnöki lezárás, közös imaOrszágos elnöki lezárás, közös imaOrszágos elnöki lezárás, közös ima        

Pótó Judit csst. (673.)Pótó Judit csst. (673.)Pótó Judit csst. (673.)Pótó Judit csst. (673.) Köszönjük a bizalmat. Nagyon szeretnénk kérni az intenzív 
jelenlétet. A kerületi küldöttgyűléseken majd mindenhol egy-egy órát szeretnénk igénybe 
venni az elkövetkező fél évben.  

 

Pótó Judit csst. (673.) országos elnök közös imával lezárja az ülést.  

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 
 
 Böröczky Csongor cst. (442.) Kollár Tamás csst. (1020.) 
 levezető elnök jegyzőkönyvvezető 
  
 
 
 
 
 Tóth Péter csst. (104.) Tarjányi Hedvig csst. (10.) 
 jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő 
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Melléklet Melléklet Melléklet Melléklet ––––    Magyar Cserkészszövetség Magyar Cserkészszövetség Magyar Cserkészszövetség Magyar Cserkészszövetség Országos Országos Országos Országos KüldöttgyűlésKüldöttgyűlésKüldöttgyűlésKüldöttgyűlés, 2018. december 9., 2018. december 9., 2018. december 9., 2018. december 9.    

 

 

Belépési kérvény felnőtt korú személynek 
Minden olyan 18. életévét belöltött személy, aki a Magyar Cserkészszövetséghez szeretne csatlakozni ennek a 

nyomtatványnak a kitöltésével tudja felvételét kérni a Szövetség tagjai közé. 

A csapat száma és neve, amihez csatlakozni szeretne  
Név  
Születési dátum  
E-mail cím  
Cím  
Telefonszám  
Foglalkozás  
Volt már korábban a Magyar Cserkészszövetség tagja, vagy ahhoz kapcsolata? Igen/Nem 

Mikor és mely csapat(ok)hoz? Évszám: Csapatszám(ok):  

Volt már más ifjúsági/önkéntes szervezettel kapcsolata? Igen/Nem 

Ha igen, akkor mikor és melyik(ek)kel? 
Évszám: A szervezet(ek) 
neve:  

Szenved jelenleg olyan betegségben, van korábban volt olyan betegsége, ami a 
gyerekekkel való munkájára hatással lehet?  
Kérjük, adjon meg egy személyt, aki ajánlást ad Önről! Lehetőség szerint ne családtag legyen. 

Név  
E-mail cím  
Cím  
Telefonszám  
Kapcsolat az ajánlóval (pl. tanár, munkatárs stb.)  
Mióta ismeri? (Dátum)  
Kérjük, adjon meg a csapatból (alakuló csapat esetén a mentor csapatból), egy olyan személyt, aki ajánlást ad Önről! 

Csapatszám  
Név  
E-mail cím  
Cím  
Telefonszám  
Mióta ismeri? (Dátum)  

Nyilatkozat 

Nagy felelősséggel jár a fiatalokkal való munka, és az ő biztonságuk elsődleges fontosságú, így kérjük, nyilatkozzon! 

Van-e jogi vagy erkölcsi akadálya annak, hogy Ön ifjúsági szervezet tagja legyen? Igen/Nem 

 
A fent megadott adatok a valóságnak megfelelnek. Amennyiben bármilyen eltérésre fény derül, abban az esetben 
tudomásul veszem, hogy a tagságom a Magyar Cserkészszövetségben automatikusan megszűnik. 

Aláírásommal hozzájárulok, hogy a fent megadott adataimat a Magyar Cserkészszövetség tárolja. 

  

  

Dátum Aláírás 
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Ajánlás felnőtt korú személynek a Magyar Cserkészszövetségbe való belépéshez 

 
A Jelentkező neve  

 

Kedves Ajánló! Köszönjük, hogy véleményével segíti a Magyar Cserkészszövetséget abban, hogy a közénk kerülni 
kívánó felnőttet minél jobban megismerjük. A magyarországi cserkészmozgalom célja, hogy a társadalmat olyan 
életrevaló, elkötelezett, felelős, egészséges polgárok alkossák, akiknek fontos, hogy önmaguk folyamatos nevelése által 
az Isten felé növekedjenek. Ezen cél elérésén munkálkodnak az önkéntes vezetőink. Kérjük, őszintén tölse ki a 
nyomtatványt, és ha más fontos információt is meg akar velünk osztani a jelentkezőről, akkor azt az Egyéb mezőben 
tűntesse fel. Az adatlapon feltüntetett adatokat az érintett csapat parancsnoka, annak helyettese és az érintett kerület 
elnökségének tagjai ismerhetik meg. Köszönettel: A Magyar Cserkészszövetség Elnöksége 

 

Az ajánló személy adatai 

Név  
E-mail cím  
Cím  
Telefonszám  
Kapcsolat a jelentkezővel (pl. tanár, munkatárs stb.)  
Mióta ismeri a Jelentkezőt? (Dátum)  

 

Kérjük, hogy értékelje a Jelentkező készségeit az ismeretségük, közös élményeik alapján! 

 Átlag alatti Átlagos Átlag feletti  Erősség Nem tudom 

Kezdeményezőkészség      

Együttműködés      

Alkalmazkodókészség      

Moticváció/lelkesedés      

Csapatmunka      

Gyermekekkel való interakció      

Kommunikáció       

Megbízhatóság      

Példamutatás       

Kreativitás      

Ön szerin mi a legnagyobb erőssége a Jelentkezőnek, amivel hozzájárulhat egy cserkészcsapat/közösség életéhez? 

 
Ön szerint mi az a terület, amiben a Jelentkezőnek fejlődésre van szüksége? 

 
Véleménye szerint van bármilyen tényező vagy körülmény, ami negatívan befolyásolhatja vagy akadályozhatja a 
Jelentkezőt a gyerekekkel és fiatalokkal végzett tevékenységekben? 

Igen/Nem 

Amennyibe igen, kérjük, fejtse ki röviden! 

 

Egyéb fontos információ 

  

Aláírás Dátum 

 


