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1. Alapítói szándék 

Az alapító Felek felismerték, hogy a magyar cserkészet megerősödését az segíti elő, ha az 

országhatáron belül és azon túl működő magyar cserkészszövetségek eddigi informális 

együttműködésüket megerősítik és egyre több tevékenységüket azonos célrendszer mentén, az 

eddiginél mélyebb szakmai együttműködésben valósítják meg. Távolba mutató cél az egységes 

összmagyar cserkészszövetség létrehozása, melyen keresztül biztosítható annak lehetősége, a 

Fórum tagszövetségei csatlakozhatnak a Világcserkészszövetséghez (WOSM).   

Jelen alapító okirat a 2004. ápr.2-án elfogadott Magyar Cserkészszövetségek Fóruma 

Alapszabály módosítása eredményeképpen jött létre. Jelen szervezet az MCSSZF civil 

személyiségének folytatója.   

2. Stratégiai célok 

A formális hálózati együttműködések (klaszter) célja a cserkészet létszámnövelése, a cserkész 

nevelés rendszerének megújításán, a vezetőképzés összehangolásán, közös magyar cserkész 

identitást erősítő programok megvalósításán, valamint a cserkészet láthatóságának 

megteremtésén és az összmagyar cserkészet érdekérvényesítési képességének megerősítésén 

keresztül.   

Célunk még hálózati együttműködés keretében a hatékonyság növelése, a fiatalok és a minket 

körülvevő társadalomi környezet igényéire történő gyorsabb reagálás és alkalmazkodás, 

minőségi cserkész közösségek vezetőit támogató szolgáltatások kialakítása és biztosítása; és a 

szolgáltatások kialakítására és fejlesztésére fordított költségek csökkentése. 

3. Adatok 

3.1 A SZERVEZET HIVATALOS NEVE: MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉGEK FÓRUMA  

3.2 A SZERVEZET RÖVIDÍTETT NEVE: MCSSZF 



3.3 A SZERVEZET SZÉKHELYE: 1025 Budapest, Tömörkény utca 3/A. 

4. Működési alapelvek  

a. Az MCSSZF a társult tagok együttműködésére, azonos érdekek és célok elérése 
érdekében létrehozott demokratikus közös képviselet.  

b. Az MCSSZF operatív tevékenységét az Összmagyar Cserkész Iroda (továbbiakban: Iroda)  

látja el. Erre való felhatalmazását a Közgyűléstől kapja; tevékenységét a jóváhagyott 

éves munkaterv mentén végzi. 

c. Az MCSSZF fenntartói feladatait gesztor szervezetként a Magyar Cserkészszövetség 

vállalja. A fenntartó biztosítja a jogi személyiséget az Iroda számára.  

d. Egyik tag szavazatszáma sem érheti el az összes szavazat 50%-át. 

e. Az MCSSZF céljainak megvalósítása érdekében együttműködik állami, társadalmi és 

gazdálkodó szervezetekkel, egyesületekkel és szövetségekkel, amelyek segítik a 

eredményes működését és céljainak megvalósítását.  

f. Az MCSSZF politikai tevékenységet nem folytat. 

5. Tevékenységek 

a. Tagszövetségek együttműködéseire vonatkozó keretek megteremtése, szövetségek 
közötti párbeszéd elősegítése 

b. Rendszeres együttműködések kialakítása az összmagyar stratégiában megfogalmazott 
területeken: vezetőképzés, cserkész nevelési munkára vonatkozó szakmai fejlesztések 
kezdeményezése (nevelési program, szakági munka), cserkészet láthatóságnak 
megteremtése, munkacsoportok kialakítása, létrejött fejlesztések megosztása, közös 
adatbázisok, tematikus kiadványok, online rendszerek koordinálása. 

c. Tagszövetségi stratégiák létrejöttének támogatása különös tekintettel az együttműködés 
által érintett területeken, stratégiák előrehaladásának felmérése.  Tagszövetségek 
szervezeti felkészültségének javítása.  

d. Tagszövetségek munkáját segítő támogatói rendszer kialakítása –közreműködés 
forrásbevonásban (hazai, uniós és egyéb nemzetközi források, magánadományozók 
megnyerése). Az éves forráselosztási terv készítése. Tagszövetségek által felhasznált 
támogatások ellenőrzése. Támogatók felé javaslatok elkészítése. 

e. Helyi igények összegyűjtése, összmagyar cserkészetet érintő stratégiai tervezés. 

6. Működés 

a. Az MCSSZF működése az Alapító Okiratban rögzített célok elérése érdekében, a 

Közgyűlés által elfogadott éves projekt- és ütemterv alapján történik.  

b. Az MCSSZF stratégiai irányítását és felügyeletét a Közgyűlés, a mint legfelsőbb 

döntéshozó szervezete látja el, amit az Alapító tagok, társult tagok alkotnak. 



c. Az MCSSZF-et a Fórum elnöke képviseli, akit az Alapító szervezetek jogi 

képviselői közül a Közgyűlés választ két évre.  

d. A Befogadó (gesztor) szervezet, az Iroda vezetője és munkatársai illetve a 

Munkacsoportok évente beszámolási kötelezettséggel tartoznak a Közgyűlés felé 

a vállalt feladatok teljesüléséről. Az Iroda vezetőjét a Közgyűlés nevezi ki két évre  

és a Munkacsoportok vezetőit a Közgyűlés kéri fel. 

e. Az MCSSZF gazdálkodása, tevékenységének finanszírozása a Befogadó (gesztor)  

szervezeten keresztül történik. Az Alapítók által befizetett tagdíj fedezi az 

MCSSZF működésének költségeit. Az iroda projektek megvalósítására nem 

pályázik, csak koordinációs tevékenységet folytat. Alapításkor a tagok az éves 

működés költségét 4,5 millió forintban határozzák meg. Ez összeg képezi a 

tagdíjfizetés alapját.  

 

f. Tagdíjat a tagok minden év március 31-éig kötelesek befizetni az előző év 

taglétszáma alapján. 

7. A szervezeti tagság keletkezése, megszűnése 

a. Rendes tagok, a határon átívelő cserkészmunkában érintett szervezetek lehetnek, 
akik egyetértenek az együttműködés céljaival, elfogadják a magyar cserkészet 
alapelveit, az alapító okirat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadják el, 
kötelezettséget vállalnak a szervezeti célok megvalósítása érdekében történő 
közreműködésre, valamint a tagdíj megfizetésére.  

b. Társult és rendes tagként való felvételről az MCSSZF Közgyűlése egyhangúan 
meghozott határozattal dönt. 

c. Az MCSSZF tagság megszűnik a tagszervezet megszűnésével, kilépéssel vagy 
kizárással. 

d. A kilépést a tagnak írásban kell közölnie az MCSSZF elnökével. 

e. A Közgyűlés szótöbbséggel meghozott határozattal kizárhatja a MCSSZF azon 
tagját, mely nem teljesíti két éven át az Alapító Okiratban vállalt tagdíj 
megfizetését, működése az MCSSZF alapító okiratának illetve határozatainak 
rendelkezéseivel ellentétes. 

8. A tagok jogai és kötelezettségei 

a. Rendes tag, Társult tag  

A rendes tagok a Közgyűlésben létszámarányos szavazati joggal rendelkeznek a 

következők szerint sávosan:  

0-5000 fő közötti létszámra vonatkozóan: minden megkezdett 1000 fő cserkész tag után 

1 szavazat 



5000 fő feletti létszámrészre vonatkozóan: minden megkezdett 2000 fő cserkész tag 

után 1 szavazat. 

                 A Tagok részt vesznek az MCSSZF stratégiai irányának meghatározásában, a projektek                           

                tervezésében, megvalósításában. 

A rendes tagság feltétele legalább 5 helyi csapatban végzett munka, melyet a Tag évente 

köteles igazolni. Amennyiben ez a feltétel a későbbiekben nem áll fenn, akkor a korábbi 

rendes tag, átsorolódik társult tagi státuszba és a továbbiakban szavazati jog nélkül vesz 

részt az ülésen. 

A társult tag kérheti rendes tagként való felvételét, amennyiben megfelel a 7. a) pontban 

és a felvételről a 7.b) pontnak megfelelően döntenek. 

9. Szervezeti felépítés 

a. Közgyűlés 

Az MCSSZF stratégiai irányítását és felügyeletét a Közgyűlés, mint legfelsőbb döntéshozó 
szervezet látja el. 

A Tagok ezen keresztül aktívan alakíthatják, elfogadhatják a szervezet stratégiáját, 
ellenőrizhetik a stratégia végrehajtását, beleszólhatnak a jövőben követendő irányok, 
tevékenységek meghatározásába.  

A Közgyűlés évente minimum 1 alkalommal összehívandó, de rendkívüli ülés 
összehívását bármely rendes tag kezdeményezheti. A Közgyűlés határozatképes, ha az 
rendes tagok legalább fele + 1 tag jelen van. A Közgyűlés határozatait egyszerű 
többséggel, nyílt szavazással hozza. 

A Közgyűlés feladata: 
 MCSSZF elnökének megválasztása 2 évre 
 Összmagyar Cserkész Iroda vezetőjének kinevezése 2 évre 
 Munkacsoportok vezetőinek megbízása 
 az MCSSZF stratégiai irányainak, céljainak meghatározása, stratégiai terv 

elfogadása 
 éves munkaterv elfogadása 
 alapító okirat módosítása 
 szervezeti és működési szabályzat létrehozása és módosítása 
 etikai szabályzat elfogadása és módosítása 
 megszűnés vagy befogadó szervezet váltás esetén a készpénz vagyonról, a 

az elkülönített bankszámlán található összegről és a tárgyi eszközök 
sorsáról rendelkezés, 

 befogadó szervezet kijelölése. 
b. Elnök 

Az MCSSZF munkájával kapcsolatos irányítói feladatokat az Elnök gyakorolja a Közgyűlés 

felhatalmazásának megfelelően. Az iroda vezetője szoros együttműködésben dolgozik a 

MCSSZF elnökével.  

c. Befogadó (gesztor) szervezet 



Az MCSSZF önállóan működő, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, emiatt 
hivatalos képviseletét a tagok által kiválasztott gesztor szervezet látja el. 

A befogadó szervezet köteles az Iroda számára önálló bankszámlát és házipénztárt 

nyitni, az oda beérkező összegeket elkülönítetten köteles könyvelni. Az irodavezető 

feletti munkáltatói jogait köteles az MCSSZF elnökére delegálni. Lehetőségei szerint az 

iroda tevékenységére helyet biztosít. 

d. Klasztermenedzsment szervezet 

Az MCSSZF operatív tevékenységét az Összmagyar Cserkésziroda látja el, erre való 
felhatalmazását a Közgyűléstől kapja. Az Iroda a Közgyűlés által jóváhagyott munkaterv 
alapján látja el koordinációs feladatait, végzi az MCSSZF működésével, 
adminisztrációjával, a tagok és tevékenységek koordinációjával kapcsolatos feladatokat. 

Feladatai: 
 Tagok folyamatos tájékoztatása, figyelemfelhívás 
 MCSSZF programjainak szervezése (taggyűlés, kiállítás, konferencia, stb.) 
 MCSSZF  levelezésének kezelése, iratainak tárolása 
 MCSSZF adatbázisának, honlapjának kezelése és karbantartása 
 egyéb, a működtetéséhez szükséges feladatok ellátása. 

e. Munkacsoportok 

Az MCSSZF munkacsoportjainak kialakítása a szervezeti célok és stratégia mentén 
történik a Közgyűlés jóváhagyásával.  

 

f. Etikai Bizottság:  

        Az MCSSZF létrehozhat Etikai Bizottságot, mely 3 vagy 5 fős testület lehet és külön         

szabályzat alapján működik. 

10.Titoktartás 

Minden tag teljes felelősséggel tudomásul veszi, hogy az MCSSZF működése folyamán 
tudomására jutott minden információ, adat, dokumentáció a Fórum tulajdonát képezi, illetve 
az azt megosztó tagszövetség szigorúan bizalmasan kezelendő tulajdonát képezi. 

Minden tag köteles gondoskodni arról, hogy a birtokába jutott bizalmas adatok mások 
számára hozzáférhetővé ne válhassanak.  

11.Alapítók 

Magyar Cserkészszövetség (Székhelye: Budapest, 1025 Tömörkény utca 3/a, Magyarország) 

Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség (Székhelye: 89600 Munkács, Kossuth utca 1., Ukrajna) 

Külföldi Magyar Cserkészszövetség (Székhelye: 2850 Route 23 North, Newfoundland, NJ 

07435, USA) 



Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség (Székhelye: Námestie Svätého Stefana 6. 929 01 

Dunajská Streda, Szlovákia)   

Romániai Magyar Cserkészszövetség (Székhelye: RO-530210 Miercurea Ciuc, str. Petőfi 

Sándor nr. 51, jud. Harghita, Románia) 

Vajdasági Magyar Cserkészszövetség (Székhelye: Nagybecskerek, Magyar Kommün 56., 

Szerbia) 

 

12. Átmeneti rendelkezések: 

A jelenlegi MCSSZF elnök mandátumát 2013 tavaszára összehívott Fórum ülésig 

(Közgyűlésig) tölti ki. Az elnök feladata a következő közgyűlés és az esedékes választás 

előkészítése. 

A jelölés folyamata: 

Jelölési joggal a tagszövetségek elnökei rendelkeznek. 
 
A névre szóló jelölést legkésőbb 30 nappal a tisztújító közgyűlés előttig írásban kell eljuttatni 
a Fórum elnökéhez, aki a jelöléseket sorolja és a napirendhez csatolja. 
 

 


