
Új alapszabály és SZMSZ 

Teendők cserkészcsapatoknak 

Megjegyzés 
Ez az írás arra való, hogy elolvasásával tisztába jöjjünk azzal, mikor mit kell tennünk csapatunk 

szabályszerű működésének biztosítása érdekében. Elolvasása nem helyettesíti az új alapszabály (Asz.) 

és SZMSZ alapos megismerését. 

Általános teendők 
Mindenképpen olvassuk el az alapszabályt és az SZMSZ-t. (Ha őrületesen kevés időnk van, a körzetre, 

kerületre és országos szintre vonatkozó fejezeteket kihagyhatjuk, a többit nem.) 

A csapat működéséhez fontos, hogy felfrissítsük az ülésezéssel (SZMSZ 22–35. §) és jegyzőkönyvvel 

(Alapszabály 64. §, SZMSZ több helyen) kapcsolatos ismereteinket. A csapatvezetőség (és minden 

más, csapatban működő munkacsoport, bizottság stb. (Alapszabály 59. §)) az SZMSZ értelmében „kis 

szerv” (49. § a) pont). 

A cserkészév menete 
Időpont Tevékenység Asz. SZMSZ 

aug. vagy 

szept. 
Évindító csapatvezetőség-ülés 24. § 8–9. § 

aug. vagy 

szept. 

A csapat felnőtt tagjainak ülése: elfogadják a cspk. 
beszámolóját, megbízatásának végén vagy megszűntével újat 
választanak. Célszerű, ha itt választják meg a kerületi 
küldöttgyűlésre delegálandó csapatküldött(ek)et is. Az 
egyszerűség kedvéért tartható (részben) egy időben az évindító 
csapatvezetőség-üléssel. 

25., 27. és 
56. § 

10., 
36–
40. § 

az év 

során 

legalább  

4-szer 

A csapatvezetőség ülésezik (a négyből egy az évindító ülés). 
Természetesen többször is lehet (sőt ajánlott) összeülni. 

24. § 7. § 

jan. vagy 

febr. 
Kerületi küldöttgyűlés 34. §  

jan. 31. Éves jelentés beküldése 43. § (2) k) 18. § 

márc. 1. Tagdíj behajtása a tagoktól 15. §  

márc. 31. Tagdíj befizetése a kerületnek  5. § (1) 

júl. & aug. 
Beszélgetések a csapat vezetőivel: az elmúlt cserkészév 
munkájának értékelése 

57. § (1) 
c)–d) 

 

júl. & aug. 
Beszélgetések a következő cserkészévre kinevezendő 
vezetőkkel: megállapodások megkötése 

57. § (1) 
a)–b), 
22–23. § 

 



Teendők kifejezetten 2013-ra 
Minél gyorsabban meg kell állapítanunk (és naprakészen kell tartanunk két névsort): 

• csapatvezetőség (Alapszabály 24. § (3) a)–c), SZMSZ 43. §). A csapatvezetőség majd az 

évindító ülésen tovább bővítheti önmagát (Alapszabály 24. § (3) d)–e)). 

• csapat felnőtt tagjai (Alapszabály 13. § (2)). Ez azért fontos, mert ők választják a kerületi 

küldöttgyűlésre küldendő csapat küldött(ek)et. Ők választják a csapatparancsnokot, és 

évente el kell fogadniuk a cspk. beszámolóját is.  

Mivel közel van a kerületi küldöttgyűlés időpontja, ezért a szokásos cserkészév eleji ülés helyett minél 

gyorsabban össze kell hívni a felnőtt tagokat, akiknek meg kell választaniuk a küldött(ek)et 

(Alapszabály 27. § és 56. §, SZMSZ 36–40. §). 

Időponthoz nem kötött teendők 
Tevékenység Asz. SZMSZ 

A csapat vagyonának leltárba vétele (kötelező) 26. § (1)  

Megállapodás/-ok megkötése a fenntartóval/-kkal 
(amíg nem kötöttünk megállapodást, addig nincs fenntartónk) 

29. § 9. § (2) 

Tagok nyilvántartása az ECSET-ben (folyamatosan) 13–17. § 3. § (1), (4), (7) 

 


