Országos Küldöttgyűlés

JEGYZŐKÖNYV

Az Országos Küldöttgyűlés időpontja: 2019. május 18. szombat 10.00 óra
Helyszín: Teleki–Tisza-kastély Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 2.
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1. napirendi pont
Országos Elnöki köszöntő, közös ima
Pótó Judit csst. (673.) országos elnök köszönti a megjelenteket, közös imára szólítja a jelenlevőket.
2. napirendi pont
Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása,
szavazatszámlálók megválasztása, mandátumvizsgálók jelentése, napirend elfogadása
Pótó Judit csst. (673.): Levezető elnöknek Székely Csaba cst-t (304.) javaslom.
OKGY 2019.05.18./1. Az Országos Küldöttgyűlés Székely Csaba cst-t (304.) kéri fel a
küldöttgyűlés levezetésére.
(látható többséggel)
Székely Csaba cst. (304): Köszöntök mindenkit. Válasszuk meg a szavazatszámlálókat,
jegyzőkönyvvezetőt, jegyzőkönyv hitelesítőket. Jegyzőkönyvvezetőnek Kollár Tamást javaslom.
Mandátumszám: 67. A levezető elnök megállapítja, hogy az ülés határozatképes.
OKGY 2019.05.18./2. Az Országos Küldöttgyűlés felkéri Kollár Tamás cserkészsegédtisztet
(1020.) a jegyzőkönyv vezetésére.
(egyhangúlag)
OKGY 2019.05.18./3. Az Országos Küldöttgyűlés Sztrakay Ferenc Balázst cst. (173.), Hári
Márton csst. (1019.), Goda Márton Áron csst. (148.) és Süle Beatrix csst. (51.) tagokat az
országos küldöttgyűlés szavazatszámlálóinak választja.
(egyhangúlag)
OKGY 2019.05.18./4. Az Országos Küldöttgyűlés megbízza Kriszbacher Gergő (217.) és dr.
Takácsik Zsombor Áron (903.) cserkésztiszteket az országos küldöttgyűlés jegyzőkönyvének
hitelesítésével.
(egyhangúlag)
Székely Csaba cst. (304): Gunda Levente cserkésztestvérünktől érkezett egy rövid ASZ módosítási
javaslat. Lényege, hogy a felnőtt tagi ülésekről is készüljön jegyzőkönyv. Azaz a vonatkozó helyen, a
felsorolásba kerüljön be e szerv megnevezése is.
Többen úgy vélik, hogy mivel ez a gyakorlatban egyébként is így működik, ill. az SZMSZ is tartalmazza
ezt, inkább az őszi, több pontot érintő alapszabály-módosításkor vegyük be a többi módosító indítvány
közé. Az ASZ módosítására tett indítvány napirendre vételét a jelenlévők (0 igen/46 nem/22 tartózkodás;
mandátumszám: 68) mellett nem támogatták, így az indítvánnyal a meghirdetett napirendet nem
egészítették ki.
Székely Csaba cst. (304): A meghirdetett napirendi pontokat teszi fel szavazásra.
OKGY 2019.05.18./5. Az Országos Küldöttgyűlés az alábbi napirendet elfogadja:
1. Az Országos Elnök köszöntője, közös ima
2. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása,
szavazatszámlálók megválasztása, mandátumvizsgálók jelentése, napirend elfogadása
3. A 2018. évi közhasznúsági jelentés és mellékletei (pénzügyi, számviteli beszámoló)
elfogadása
4. Beszámoló a Felügyelő Bizottság 2018. évi munkájáról
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5. Beszámoló az Etikai Bizottság 2018. évi munkájáról
6. Beszámoló a Magyar Cserkészszövetség lelki közösségeinek 2018. évi munkájáról
7. Tájékoztató a Szövetség által részben vagy egészben tulajdonolt gazdasági társaságok
eredmény-kimutatásairól
8. A tagdíj mértékének megállapítása
9. A Magyar Cserkészszövetség 2019. évi költségvetésének elfogadása
10. Az Országos Elnökség 2018. évről szóló beszámolója
11. Tájékoztató az MCSSZ aktuális ügyeinek helyzetéről
12. „Jó munkáért” életmentő cserkészkitüntetés átadása
13. Tagválasztás a Felügyelő Bizottságba
14. Tagválasztás az Etikai Bizottságokba
15. Az Országos Elnökség tagjainak megválasztása
16. A #fesztiválcserkészek beszámolója
17. Javaslatok, indítványok
18. Országos elnöki lezárás, közös ima
(68 igen/0 nem/0 tartózkodás) – mandátumszám: 68
Pótó Judit csst. (673.): Köszönti Popovics Pált, aki a KáMCSSZ elnöke, és megköszöni, hogy eljött a
küldöttgyűlésre.
Popovics Pál elnök megköszöni elnök asszony szavait, és viszont köszönt valamennyi jelenlévőt.
3. napirendi pont
A 2018. évi közhasznúsági jelentés és mellékletei (pénzügyi, számviteli beszámoló)
elfogadása
Kovács András őv. (1909.) pénzügyi vezető összefoglalja az előkészítő anyagok közé határidőben
feltöltésre került dokumentumok tartalmát.
Ezt követően kérdés nem érkezett, így a levezető elnök szavazásra teszi fel a beszámoló, valamint a
közhasznúsági melléklet elfogadását.
OKGY 2019.05.18./6. Az Országos Küldöttgyűlés elfogadja a 2018. évi közhasznúsági
jelentést és mellékleteit (pénzügyi, számviteli beszámoló).
(66/2/0) – mandátumszám: 68
4. napirendi pont
Beszámoló a Felügyelő Bizottság 2018. évi munkájáról
Dr. Lacsny Márton csst. (412.) a Felügyelő Bizottság elnöke röviden ismerteti a Bizottság elmúlt évben
végzett munkáját. A beszámoló egy része az előkészítő anyagok közé feltöltésre került, az
megismerhető volt, annak kifejtése pedig írásban is átadásra került. Ez utóbbi jelen jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Ezt követően kérdés nem érkezett, így a levezető elnök szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását.
OKGY 2019.05.18./7. Az Országos Küldöttgyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottság 2018. évi
munkájáról szóló jelentését.
(67/0/1) – mandátumszám: 68
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5. napirendi pont
Beszámoló az Etikai Bizottság 2018. évi munkájáról
Kérésre dr. Takácsik Zsombor Áron cst. (903.), a Másodfokú Etikai Bizottság tagja elmondja, hogy mivel
nincs olyan jogi végzettséggel rendelkező tag, aki elvállalná a Másodfokú Etikai Bizottság elnöki
tisztségét, az egyetlen folyó ügy nem került lezárásra az elmúlt évben.
Székely Csaba levezető elnök beszámol arról, hogy mivel ez a problémakör igen régóta húzódik,
korábban felkérték az Országos Tanácsot, hogy tegyen javaslatot a Bizottság működésének
helyreállítására. Ezzel kapcsolatban az OT határozatot hozott, melyet ismertet az Országos
Küldöttgyűléssel és legalább informális szavazás útján szeretné kikérni annak véleményét. Ennek
megfelelően kerül majd további kidolgozásra a javaslat.
Springer Bence megerősíti, hogy szívesen segít a szövegszerű kidolgozásban, mely az SZMSZ-t és az
Alapszabályt érinti.
Tihanyi Dóra csst. (1909.) kérdésére Székely Csaba és Lacsny Márton elmondja, hogy a jogi
munkacsoport feladata eltér a FB-től, a munkacsoport az etikai eljárások során segítene, ill. kifejezetten
a szabályozási környezetre, míg az FB erőteljesen a gazdálkodásra is koncentrál. Az FB ráadásul csak
arra tudja felhívni a figyelmet, hogy adott esetben egy szabályzat, rendelkezés nem megfelelő. A
munkacsoport segítene kijavítani a hibát, konkrét javaslattal élne a döntéshozó felé. Az FB elnöke
kifejezetten örülne egy munkacsoport felállításának.
OKGY 2019.05.18./8. Az Országos Küldöttgyűlés elfogadja az Első- és Másodfokú Etikai
Bizottságok 2018. évi munkájáról szóló beszámolóját.
(58/10/0) – mandátumszám: 68
OKGY 2019.05.18./9. Az Országos Küldöttgyűlés úgy határoz, hogy az OT2019.05.11/18.
számú határozatában megfogalmazott javaslatot támogatja azzal, hogy az abban foglaltak
alapján terjesszék az OKGY elé ASZ módosítási javaslatot.
(65/0/3) – mandátumszám: 68

6. napirendi pont
Beszámoló a Magyar Cserkészszövetség lelki közösségeinek 2018. évi munkájáról
Zelliger Erzsébet cst. (148.) röviden összefoglalja a Táborkereszt honlapra is felkerült beszámolóját,
felhívja továbbá a figyelmet, hogy a közelgő Eucharisztikus Kongresszusra minél több cserkész segítőt
igyekezzünk toborozni, és egyenruhában vegyünk részt a programon, ezzel is erősítve a cserkészet jó
hírnevét.
Bedekovics Péter cst. (43.) kérdésére elmondja még, hogy a konkrét feladatok meghatározása most
zajlik
Ezt követően a levezető elnök a beszámolók elfogadását egyben teszi fel szavazásra.
OKGY 2019.05.18./10. Az Országos Küldöttgyűlés elfogadja a Magyar Cserkészszövetség lelki
közösségeinek 2018. évi munkájáról szóló beszámolóit.
(59/2/7) – mandátumszám: 68
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7. napirendi pont
Tájékoztató a Szövetség által részben vagy egészben tulajdonolt gazdasági társaságok
eredmény-kimutatásairól
Metz Márk csst. (313.), a Scoutmaster Kft. ügyvezetője röviden beszámol egy prezentáció segítségével
a cég elmúlt évi tevékenységéről, gazdasági eredményéről. A társaság nettó bevétele és nyeresége nőtt
a korábbi évekhez képest. A bevétel mindössze 2%-a származott a cserkészek által adott
megrendelésekből. 2018-ban már három fő teljes és további három részfoglalkozású alkalmazottal
dolgozott a Kft. A parkban sikerült a csűr tetejét teljesen felújítani, az öt jurtát felállítani, és a kapott
kölcsönt a tervezettől jóval korábban, teljes egészében visszafizetni az I. Cserkészkerület részére. A BiPi Villában sajnos ennyi fejlesztést nem sikerült végrehajtani, mindenképpen érdemes volna
újratárgyalni az ingatlan jogi helyzetét az Állammal.
Szöllősy Vágó János kérdésére Pótor József országos ügyvezető elnök elmondja, hogy a cég bevételeit
az MCSSZ visszaforgatja a Kft. fejlesztésébe, hogy a jövőben is rentábilis lehessen.
Amberboy Zsolt (412.) megkérdezi, hogy mi alapján kerül kiválasztásra, hogy kik vehetik igénybe a park
szolgáltatásait?
Az ügyvezető elmondja, hogy a kifejezett politikai indíttatású rendezvényeket nem engedi be, ezen kívül
pedig saját erkölcsi megítélésére támaszkodik kiválasztáskor.
Cserkészek részére harmadik éve nem történt áremelés.
Jóvér Ákos kérdésére elmondja még, hogy külföldi cserkészek is elég gyakran felkeresik a parkot, ebben
nagy szerepe van az angol nyelvű honlapnak is.
Szórád Előd cst. (118.) a feltöltött beszámoló tartalmát röviden összefoglalja. Látszik, hogy a cég felnőtt
a feladathoz, nagy cégek keresik meg a kastélyt, elismerőleg nyilatkoznak a helyről. Számtalan esküvő
kerül megrendezésre a kastélyban, valamint cserkészrendezvények úgyszintén. A panziót már a
Cserkészingatlanok Kft. üzemelteti, mióta átvette a Scoutmaster-től. Amennyire lehetett, igyekeztek
feljavítani az épületet, de látszik, hogy komoly beruházást igényel ezen ingatlanrész. A parkban egy fő
kertésszel dolgozik a cég, látványos javulás tapasztalható a területen. Sikerült sok új fát telepíteni,
valamint egy új kistraktort beszerezni, ami nagyban segíti a munkavégzést. A bio-tavat szintén a cég
üzemelteti. Minden bérbeadható helyiséget sikerült kiadni, a társaság törekszik a rezsi csökkentésére. A
tavalyi nyereség 72,5millió Ft volt.
8. napirendi pont
A tagdíj mértékének megállapítása
Tekintettel arra, hogy nem javasolta sem az Országos Elnökség, sem az Országos Tanács a tagdíj
mértékének változtatását, a levezető elnök javaslatot tesz a tavalyi mérték ismételt megállapítására.
OKGY 2019.05.18./11. Az Országos Küldöttgyűlés a 2020. évi tagdíjat működő (pártoló)

tagok esetében 3000.- Ft/év, a felnőtt (teljes jogú) tagok esetében 3.600.- Ft/év
összegben állapítja meg.
(64/0/6) – mandátumszám: 70

9. napirendi pont
A Magyar Cserkészszövetség 2019. évi költségvetésének elfogadása
Kovács András őv. (1909.) pénzügyi vezető röviden ismerteti a korábban írásban előterjesztett
tervezetet. A költségvetés stabil, a szükséges átcsoportosítások megtörténtek a tavaly elfogadott
koncepcióhoz képest. Kérdésre elmondja, hogy a székház felújítására lényegesen nagyobb összeg
kellene, százmilliós nagyságrendben. A beállított ötmillió forint tűzoltásra elegendő.
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OKGY 2019.05.18./12. Az Országos Küldöttgyűlés a Magyar Cserkészszövetség 2019.

évi költségvetését elfogadja.
(66/3/0) – mandátumszám: 69

10. napirendi pont
Az Országos Elnökség 2018. évről szóló beszámolója
Pótor József cst. (304.) országos ügyvezető elnök röviden beszél a kiküldött anyaghoz kapcsolódóan,
elmondja, hogy több szervet, társaságainkat, szakági vezetőinket arra kér, hogy írjon ebbe a
beszámolóba, hogy mind teljesebb képet kaphassunk a kiterjedt működésünkről.
Ezt követően a levezető elnök szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.
OKGY 2019.05.18./13. Az Országos Küldöttgyűlés az Országos Elnökség 2019. évről

szóló beszámolóját elfogadja.
(68/0/2) – mandátumszám: 70

11. napirendi pont
Tájékoztató az MCSSZ aktuális ügyeinek helyzetéről
Ezen napirendi ponthoz a kiküldött anyag kapcsán kérdés nem érkezett, így ezt a napirendi pontot a
levezető elnök lezárta.

12. napirendi pont
„Jó munkáért” életmentő cserkészkitüntetés átadása
Márkus Richárd (309.) cserkészsegédtisztet az Országos Tanács „Jó munkáért” életmentő
cserkészkitüntetésben részesítette, tekintettel arra, hogy 2018 nyarán egy autóbalesetet szenvedett
fiatal hölgyet a füstölgő gépjárműből kimentett, és a balesetet követően is segítségére volt égési
sérülései ellátásában.
Székely Csaba cst. (304.) az Országos Tanács elnökeként átadta Márkus Richárd részére a kitüntetést
szimbolizáló jelvényt, valamint ez erről szóló oklevelet.

13-14-15. napirendi pont
Tagválasztás a Felügyelő Bizottságba és az Etikai Bizottságokba, valamint az Országos
Elnökség tagjainak megválasztása
Ezen napirendi pontok együtt kerültek megtárgyalásra.
Javaslat érkezett Parragh Gábor cst. (827.) személyére, miszerint a Felügyelő Bizottság tagjai sorába
jelölik. Szakács Gusztáv cst. (93.) beszámol Gábor cserkészmunkásságáról. Több cikluson keresztül
vezetőtisztként és elnökként dolgozott a X. Cserkészkerületben, az OIB tagja volt, annak megszűnéséig.
Több kerületi nagytábor vezetője volt. A VI. Cserkészkerület elnöksége jelen van, és hivatalosan is jelöli
Parragh Gábort e tisztségre, így felkerül a szavazólapra.
Az Országos Elnökség, a Felügyelő Bizottság és az Etikai Bizottságok tagjainak megválasztása titkosan
történik, az ebédszünetben lesz erre lehetőség. Mindenki a szavazókártyájának átadása után kap egyegy szavazólapot, melyen választhat a két induló elnökség-jelölt csapatból, valamint a másik három
bizottság tagjaira szavazhat – mindegyikükre lehet együttesen is érvényesen szavazatot leadni, de
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fontos, hogy a tisztséget csak olyan személy töltheti be, akire a jelenlévők legalább fele adott le
szavazatot.
Az urnába leadott szavazatokat a szavazatszámláló bizottság szintén az ebédszünet alatt ellenőrzi és
összeszámolja.
A két országos elnökségre jelölt csapat tagjai egymást követően, 12-12 percben összefoglalta
prezentációjuk segítségével elnökségi programjukat, majd pár percben válaszoltak felmerülő kérdésekre.
A levezető elnök ismerteti a szavazás pontos menetét, majd szünetet rendel el.

– EBÉDSZÜNET –
Az ebédszünetet követően a levezető elnök kérésére a szavazatszámláló bizottság tagjai ismertetik a
választások eredményét.
Mindegyik szavazás érvényes és eredményes volt.
Az Elsőfokú Etikai Bizottság megválasztott tagjai:
Dr. Bibó Zoltán csst. (121.) – 61 szavazat
Dr. Constantinovits-Csóka Sarolta Krisztina csst. (832.) – 66 szavazat
Ecseri Miklós csst. (442.) – 64 szavazat
Dr. Jávor Kristóf Géza őv. (442.) – 56 szavazat
Szabó Júlia őv. (51.) – 57 szavazat
Tóth Péter cst. (104.) – 57 szavazat
A Másodfokú Etikai Bizottság tagjai:
Dr. Bodnár Lászó csst. (1220.) – 63 szavazat
Horváth-Moón István csst. (961.) – 58 szavazat
Dr. Takácsik Zsombor Áron cst. (903.) – 47 szavazat
Dr. Tóth Gergely csst. (205.) – 63 szavazat
Soós Árpád csst. (192.) – 56 szavazat
Dr. Zelliger Erzsébet csst. (148.) – 53 szavazat
A Felügyelő Bizottság megválasztott tagjai:
Gunda Levente cst. (784.) – 48 szavazat
Muhari Fruzsina őv. (298.) – 55 szavazat
Dr. Lacsny Márton csst. (412.) – 58 szavazat
Tóth Réka Kamilla csst. (903.) – 60 szavazat
Parragh Gábor csst. (827.) – 62 szavazat
Dr. Ványai László Levente cst. (519.) – 64 szavazat
Ugron Ákos által vezetett jelöltek 34, Bedekovics Péter által vezetett pedig 35 szavazatot kapott.
Így az Országos Elnökség megválasztott tagjai az alábbi személyek lettek:
Bedekovics Péter cst. (43.) – országos elnök
Horváth Domokos csst. (121.) – országos ügyvezető elnök
Hegyi Armand csst. (105.) – országos vezetőtiszt
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A választások eredményének kihirdetése után a leköszönő elnökség szertartásosan átadta a szolgálatot
az újonnan megválasztott testület tagjainak.
16. napirendi pont
A #fesztiválcserkészek beszámolója
Tekintettel arra, hogy Horváth András őv. (25.) nem érkezett meg a felkészítő hétvégéről, Hoffmann
Ferenc cst. (118.) foglalja össze a szakág tevékenységét a feltöltött dokumentum alapján.
Igyekeznek több korábbi hagyománnyal szakítani azon céllal, hogy még cserkésziesebbé tegyék
tevékenységüket, még hitelesebb képet sikerüljön megmutatni a külvilág számára a cserkészet
értékeiből, annak mibenlétéről.
Kérdésre elmondja, hogy nem lehet pontosan mérni, hogy hányan léptek be a fesztiválcserkészek
tevékenysége nyomán a Cserkészszövetségbe.
17. napirendi pont
Javaslatok, indítványok
Szórád Előd ügyvezető kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése a négymilliárd forintos felújítási projekttel
kapcsolatban? Nem érkezett kérdés.
Bedekovics Péter javasolja, hogy határozatban köszönjük meg a leköszönő elnökség elmúlt három és
fél éves munkáját.
OKGY 2019.05.18./14. Az Országos Küldöttgyűlés megköszöni a leköszönő országos

elnökség tagjainak, Pótó Juditnak csst. (673.), Pótor Józsefnek cst. (304.) és Ronkay
János Péternek csst. (293.) az elmúlt három és fél évi áldozatos munkáját.
(67/0/0) – mandátumszám: 67

18. napirendi pont
Országos elnöki lezárás, közös ima
Székely Csaba levezető elnök felkéri Bedekovics Péter újonnan megválasztott országos elnököt, hogy
zárja le az ülést.
Az országos elnök megköszönve a bizalmat, közös imára hívja a jelenlévőket.

Székely Csaba cst. (304.)
levezető elnök

Kollár Tamás csst. (1020.)
jegyzőkönyvvezető

Kriszbacher Gergő cst. (217.)
jegyzőkönyv-hitelesítő

dr. Takácsik Zsombor Áron cst. (903.)
jegyzőkönyv-hitelesítő
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