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A cserkész etikai és fegyelmi eljárás célja a cserkészet tisztaságának megóvása, a cserkészfogadalom és a 

cserkésztörvények betartásának elősegítése, a cserkészek etikai alapon álló együttműködésének támogatása, 

valamint előbbiek megsértése esetén a megfelelő - nevelő hatású - intézkedések alkalmazása.  

A Magyar Cserkészszövetség Országos Tanácsa ezért az Alapszabály 41. §-ában foglalt felhatalmazás alapján az 53.§ 

és 54. §-nak megfelelően megalkotja   

 

A Magyar Cserkészszövetség Etikai és Fegyelmi Szabályzatát. 

 

I. RÉSZ 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

A szabályzat hatálya 

1. § (1) Jelen szabályzat alanya lehet minden olyan természetes személy, aki a Magyar Cserkészszövetség (a 

továbbiakban: MCSSZ) tagja. 

 (2) E szabályzatot kell alkalmazni a Magyarország területén vagy külföldön elkövetett etikai és fegyelmi 

vétségek esetén.  

 (3) Az etikai és fegyelmi vétséget az elkövetés idején hatályban lévő szabályok alapján kell elbírálni. Ha a 

cselekmény az elbírálásakor hatályban lévő szabályok szerint enyhébben bírálandó el, akkor az új szabályt 

kell alkalmazni. 

 

A fegyelmi és etikai eljárás alapelvei 

2. § (1) Az etikai és fegyelmi eljárás bizalmas és titkos, tiszteletben tartja a jó hírnév védelméhez való jogot.  

 (2) Az eljáró fegyelmi jogkört gyakorló szervek személyesen kötelesek az eljárás minden szakaszában eljárni, 

helyettest, megbízottat maguk helyett nem állíthatnak. 

 (3) Az előkészítő szakasz írásbeli, a békéltetés és tárgyalási szakasz szóbeli és zártkörű, azon csak az ügyben 

érintettek vehetnek részt, továbbá akiket arra az ügyben eljáró tanács megidézett. 

 (4) Senki nem tekinthető etikai vagy fegyelmi vétségben vétkesnek mindaddig, amíg azt az eljáró fegyelmi 

jogkört gyakorló szerv jogerős határozatában nem állapította meg. 

 (5) Az eljáró fegyelmi jogkört gyakorló szerv a rendelkezésre álló bizonyítékokat szabadon és összességében 

értékeli, döntését meggyőződése alapján, szabad lelkiismerettel, minden befolyásolástól mentesen hozza. 

 (7) Az elsőfokú fegyelmi határozattal szemben jogorvoslattal lehet élni. 

 

A vád képviselete 

3. § (1) A vádat a sértett, halála esetén örököse képviseli. Sértettnek mindősül az, aki megalapozottan valószínűsíti, 

hogy az elkövetett etikai és fegyelmi vétség számára erkölcsileg vagy anyagilag kárt okozott. 

 (2) Az MCSSZ jó hírnevét veszélyeztető fegyelmi vétség esetében, ha az (1) bekezdés alapján vádképviseletre 

jogosult személy fegyelmi és etikai eljárás megindítását nem kezdeményezi, a vétkes magatartás 

tudomásszerzésétől számított 90 napon belül az eljárást az Országos Tanács (a továbbiakban: OT) 

hivatalból kezdeményezheti, ez esetben a vádat az Országos Tanács által felkért személy képviseli.  

 (3) Az eljárás alá vont személy az eljárás során személyesen jár el.  
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A fegyelmi jogkört gyakorló szervek 

4. § (1) Az etikai és fegyelmi ügyekben első fokon az Elsőfokú Etikai Bizottság elnöke által kijelölt tanácsa jár el. A 

tanács megbízatása az adott ügy lezárásáig tart.96 

 (2) Az Elsőfokú Etikai Bizottság határozata ellen a Másodfokú Etikai Bizottságnál lehet fellebbezni. Másod fokon 

a Másodfokú Etikai Bizottság elnöke által kijelölt tanácsa jár el.  

 (3) Fegyelmi jogkört gyakorol még az OT a 3. § (2) bekezdésben, valamint a csapatparancsnok a 25. §-ban 

foglaltak alapján. 

 (4) A etikai és fegyelmi bizottság ügyrendjét a másodfokú bizottság állapítja meg, mely a működés részletes 

rendelkezéseket tartalmazza. 

5. § (1) Fegyelmi jogkörben nem járhat el: 

a) aki ellen fegyelmi eljárás vagy büntetőeljárás van folyamatban, annak jogerős befejezéséig, 

b) aki az eljárás alá vont hozzátartozója, 

c) akinek a tanúkénti, vagy szakértői meghallgatása az eljárásban szükségessé válhat, 

d) a másodfokú eljárásban az, aki az elsőfokú eljárásban eljárt, 

e) sértettnek vagy az eljárás alá vontnak cserkészkötelék-béli felettese vagy alárendeltje; kivétel, ha a 

csapatparancsnok jár el, 

f) akitől az ügy elfogulatlan elbírálása egyéb okból nem várható. 

 (3) A kizárási okot az érintettek nyomban kötelesek a Bizottság elnökének bejelenteni. Amennyiben az elnök 

az elfogultsági kifogásnak helyt ad, egyidejűleg másik tanácstagot jelöl ki. 

 (4) A sértett, valamint az eljárás alá vont személy az összeférhetetlenség tudomására jutását követő 3 napon 

belül köteles ennek tényét bejelenteni. A határidő jogvesztő. Az összeférhetetlenség megállapításáról a 

Bizottság elnöke dönt. Elutasító határozata ellen az ügydöntő határozattal szembeni fellebbezés keretében 

lehet jogorvoslattal élni. Másodfokú Bizottság tagjának összeférhetetlenségével kapcsolatos döntéssel 

szemben az OT-hoz lehet fordulni. 

 (5) Ha a fegyelmi tanács tagjának tartós akadályoztatása vagy összeférhetetlensége miatt az elnök önálló 

háromtagú tanácsot nem tud kinevezni, a Bizottság elnöke ennek megállapítását követően az OT-hoz 

fordul, mely egy eseti tanácsot jelöl ki az MCSSZ rendes tagjai közül. 

 (6) A (3) és (4) bekezdés rendelkezései Másodfokú Bizottság esetében is alkalmazandók. 

 

 

II. RÉSZ 

FEGYELMI ÉS ETIKAI VÉTSÉGEK, BÜNTETÉSEK ÉS INTÉZKEDÉSEK 
 

Cserkész fegyelmi és etikai vétségek 

6. § (1) Cserkész fegyelmi és etikai vétségnek minősül különösen 

a) az MCSSZ szabályzataiban foglalt rendelkezések súlyos és szándékos megsértése, 

b) a cserkészfogadalommal és a cserkésztörvénnyel ellentétes magatartás vagy súlyos mulasztás, 

c) a magyar cserkészet jó hírnevének, tekintélyének rombolása, 

d) az MCSSZ szervei által hozott döntések, határozatok szándékos be nem tartása. 

 

 
96 Második mondatot (Az eljáró tanács elnöke jogász végzettséggel rendelkező személy.) törölte az Országos Küldöttgyűlés 2019. 
december 1-én. 
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Büntetések 

7. § (1) A fegyelmi és etikai vétség elkövetőjével szemben, a vétség súlya szerint az alábbi főbüntetések szabhatóak 

ki: 

a) figyelmeztetés, 

b) megrovás, 

c) határozott időre történő eltiltás meghatározott tisztség betöltésétől, cserkészmunka végzésétől, illetve 

tagsági jogok gyakorlásától, 

d) megbízatás, betöltött tisztség viselése alóli határozott időre szóló felfüggesztés, 

e) megbízatástól, tisztségtől történő megfosztás, 

f) kizárás a Magyar Cserkészszövetségből. 

A b) pont alatti büntetést a c), d), e) pont alatti büntetéssel együttesen is ki lehet szabni, amíg az a) és f) 

pont alatti büntetések csak önállóan szabhatóak ki 

 (2) A fegyelmi tanács a fegyelmi büntetést az eset összes körülményének mérlegelésével, a nevelő célzatra 

figyelemmel, saját meggyőződése szerint állapítja meg. 

 (3) Az (1) bekezdés a)-d) pontjáig mellékbüntetésként az eljárás alá vont személlyel szemben – 

csapatparancsnokával, valamint közvetlen felettesével egyeztetve – nevelő célzatú tevékenység is 

kiszabható. 

 (4) Az MCSSZ tiszteletbeli és pártoló tagjával szemben etikai büntetést vagy intézkedést nem lehet kiszabni. 

Amennyiben az etikai bizottság pártoló vagy tiszteletbeli tag esetében megállapítja, hogy az MCSSZ 

tagságra méltatlanná vált, kezdeményezi az OT-nál a tagsági viszony megszüntetését.  

 

Fegyelmi intézkedés 

8. § (1) Ha az eljárás alá vont személy az előkészítő eljárás során a fegyelmi vétséget teljes körűen elismeri, és nem 

kéri fegyelmi tárgyalás lefolytatását, az ügyben eljáró fegyelmi tanács intézkedést hozhat. 

 (2) A fegyelmi intézkedésről szóló határozatban – a kizárás kivételével – bármely büntetés kiszabható. A 

fegyelmi tanács az eljárás megszüntetése mellett fegyelmi intézkedésként figyelmeztetést alkalmazhat. 

 (3) Ha az eljárás alá vont személy a fegyelmi intézkedésről szóló határozat kézbesítésétől számított 15 napon 

belül tárgyalás tartását kezdeményezte az Elsőfokú Etikai Bizottság elnökénél, a fegyelmi intézkedés 

hatályát veszti. 

9. § (1) Nem lehet a fegyelmi eljárást indítani, ha 

a) a vétkes magatartást elkövetett személy meghalt vagy az MCSSZ-ből kilépett, 

b) a fegyelmi vétség elkövetésétől számított két év eltelt, 

c) a nyilvánosságra került fegyelmi vétséggel kapcsolatosan a sértett, illetve a 3. § (2) bekezdésének 

esetében az OT egy éven belül fegyelmi eljárás megindítását nem kezdeményezte. 

 (2) A megkezdett fegyelmi eljárást meg kell szüntetni, illetve a jogerős fegyelmi határozatot nem lehet 

végrehajtani az (1) bekezdés a) pontja esetében, valamint ha a jogerős döntés megszületése előtt a vád 

képviselője a vádat ejti. 

 

Fegyelmi határozat 

10. § (1) A fegyelmi tanács a rendelkezésére álló bizonyítékok egybevetése alapján állapítja meg a tényállást. A 

határozatát befolyástól mentesen, a bizonyítékok szabad mérlegelése alapján, zárt ülésen szótöbbséggel 

hozza meg. A fegyelmi tanácsot döntése meghozatalánál a vád indítványa nem köti. 

 (2) A fegyelmi büntetés kiszabásánál figyelembe kell venni az enyhítő és súlyosbító körülményeket, különösen 

a kötelességszegés súlyát és ismételtségét, a szándékosság illetőleg a gondatlanság fokát, valamint az 
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okozott kár mértékét. Mérlegelni kell, hogy az elkövetett vétség milyen mértékben sértette az MCSSZ, 

illetőleg a cserkészet jó hírét és társadalmi elismertségét.  

 (3) Az elsőfokú fegyelmi tanács a határozatában 

a) a fegyelmi indítványt elutasítja, és az eljárást megszünteti,vagy 

b) fegyelmi intézkedést hoz, vagy 

c) az eljárás alá vont cserkészt vétkesnek nyilvánítja és büntetést szab ki. 

 (4) A másodfokú fegyelmi tanács határozatában 

a) az elsőfokú határozatot helyben hagyja,vagy 

b) az elsőfokú határozatot hatályon kívül helyezi, és enyhébb büntetési tételt szab ki vagy az eljárás alá 

vont cserkészt felmenti; 

c) súlyos anyagi vagy eljárási szabálysértés esetén az elsőfokú fegyelmi határozatot hatályon kívül helyezi 

és az első fokú tanácsot új eljárásra utasítja. A másodfokú eljáró tanács részletes indokolással ellátott 

határozatot hoz. 

 (5) A másodfokú fegyelmi tanács a vádlott terhére az elsőfokú döntést csak abban az esetben súlyosbítja, ha 

az ellen a vádat képviselő is jogorvoslattal élt. 

 (6) A fegyelmi határozat rendelkező részből és indokolásból áll. A rendelkező résznek tartalmaznia kell az 

eljárás alá vont cserkész adatait és csapatszámát, az eljárás alá vont cserkész ellen esetlegesen korábban 

indított fegyelmi eljárás (eljárások) adatait, a fegyelmi tanács döntését arról, hogy az eljárás alá vont 

cserkészt vétkesnek nyilvánítja: vagy fegyelmi intézkedést hoz, és fegyelmi büntetést szab ki, vagy a 

megindított eljárást megszünteti, gondatlanság, illetve szándékosság körülményét, valamint elsőfokú 

határozat esetén tájékoztatást arról, hogy a határozat ellen annak kézbesítésétől számított 15 napon belül 

jogorvoslatnak van helye. A határozat indokolási része tartalmazza a tényállást és annak bizonyítékait, az 

abból levont ténybeli és jogi következtetéseket, az intézkedés alkalmazása és a büntetés kiszabása esetén 

a súlyosbító és enyhítő körülményeket és büntetés kiszabása esetén a mérlegelési szempontokat. 

 (7) A fegyelmi határozatot - rendelkező részével és indoklással együtt - szóbeli kihirdetése után 8 nappal írásba 

kell foglalni és azt az eljáró tanács elnöke írja alá.  

 (8) A fegyelmi határozatot az eljáró tanács a tárgyalás befejezését követő 30 napon belül – az MCSSZ Titkársága 

útján – megküldi az OT-nak, az Országos Elnökségnek és az eljárás alá vont személyeknek, továbbá akikre 

nézve a határozat kötelezettséget tartalmaz. 

 (9) A (1) és (7) bekezdésekben foglalt rendelkezések - a (3) és (4) bekezdések kivételével - az első- és másodfokú 

fegyelmi határozatokra is egyaránt vonatkoznak.  

 

III. RÉSZ 

AZ ETIKAI ÉS FEGYELMI ELJÁRÁS 

Az eljárás megindítása  

11. § (1) A fegyelmi eljárás a sértett fél, a 3. § (2) bekezdése esetében az OT által kijelölt személy indítványa alapján 

indul meg. Az indítványozó részletesen ismerteti a tényállást, amely alapján vétkesnek találja az eljárás alá 

vont személyt és megjelölni a bizonyítékokat, továbbá bizonyítási indítványt tehet. A fegyelmi eljárást 

kezdeményező a tanúk és érintettek nevét és értesítési címét köteles megjelölni, az okirati bizonyítékok 

egyszerű másolati példányát a vádindítványhoz csatolni. Az eljárás kezdeményezője indítványt tehet 

valamely büntetés vagy intézkedés megtételére, mely a döntés meghozatala során a fegyelmi tanácsot 

nem köti. 

 (2) Az indítványozás módja postai vagy elektronikus úton, az MCSSZ Titkárságának küldve, az Etikai 

Bizottságnak címezve történik. 

 (3) A Titkárság az indítvány beérkezésétől számított öt napon belül továbbítja az indítványt az Elsőfokú 

Bizottság elnökének. 
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Békéltetési eljárás  

12. § (1) Az Elsőfokú Bizottság elnöke nyolc napon belül megküldi a beadványt az érintetteknek és ezzel egy időben 

megkísérli a békéltetési eljárást. 

 (2) A békéltetési tárgyalás összehívására a tárgyalás kitűzésének szabályait kell alkalmazni, azzal a kivétellel, 

hogy a békéltetési tárgyaláson az Elsőfokú Bizottság elnöke vagy az elnök által kijelölt bizottsági tag 

valamint az ügyben érintettek vesznek részt.  

 (3) Eredményes békéltetés esetén a felek megállapodása jogerős fegyelmi határozatként lép hatályba, és 

ennek megfelelően kerül iktatásra. 

 (4) Eredménytelen békéltetés esetén az Elsőfokú Bizottság lefolytatja az etikai eljárást. 

 

Előkészítő szakasz 

13. §  (1) Az Elsőfokú Bizottság elnöke az eredménytelen békéltetést követő legkésőbb 15 napon belül kijelöli az 

ügyben eljáró háromtagú tanácsot, ezzel egy időben megküldi a tanács tagjainak az ügy teljes iratanyagát. 

 (2) Az ügyben eljáró tanács a beadvány kézhezvételét követő 15 napon belül megvizsgálja hatáskörét és 

illetékességét, valamint az összeférhetetlenség tényét. 

 (3) Amennyiben az eljáró tanács elnöke úgy ítéli meg, hogy a tényállás megállapításához további bizonyítékok 

beszerzése szükséges, határidő kitűzésével hiánypótlásra szólítja fel a beadványtevőt. Amennyiben a 

hiánypótlásnak a beadványtevő nem tesz eleget, a fegyelmi tanács a rendelkezésre álló tények alapján hoz 

döntést. 

 (4) A tanács elnöke a tárgyalás napját az eljárásban érintett személyek körülményeire tekintettel ésszerű időn 

belülre kitűzi.  

 (5) A tanács elnöke postai vagy elektronikus úton lekésőbb a tárgyalást megelőző 30 nappal korábban értesíti 

a tárgyalásra idézetteket. Az idézés tartalmazza a tárgyalás pontos helyét és idejét.  

 (6) Az előkészítő szakaszt az ügyben eljáró tanács legkésőbb a beadvány kézhezvételét követő 90 napon belül 

lezárja. 

 

Ideiglenes intézkedés 

14. § (1) A fegyelmi jogkör gyakorlója akár hivatalból, akár kérelemre az eljárás bármely szakaszában az eredő 

erkölcsi vagy anyagi károk enyhítése érdekében 7.§ (1) bekezdés szerint büntetést - kivéve az f. pontot - 

vagy fegyelmi intézkedést szabhat ki. Ideiglenes intézkedésként MCSSZ-ből való kizárás büntetését nem 

lehet kiszabni.  

 (2) Ideiglenes intézkedés ellen jogorvoslattal lehet élni. 

 

ELSŐFOKÚ ELJÁRÁS 

Az elsőfokú fegyelmi és etikai tárgyalás 

15. § (1) A fegyelmi tárgyalást az eljárás méltóságát biztosító helyen kell megtartani, ahol a vád, a védelem és a 

fegyelmi tanács munkájának zavartalansága biztosított. Lehetőség szerint az ügyet egy tárgyalás 

megtartásával kell elbírálni. Tárgyalást elhalasztani csak szükség esetén, legfeljebb 15 napra lehetséges. 

 (2) A tárgyalásról jegyzőkönyvet kell vezetni, amely tartalmazza a tárgyalás legfontosabb eseményeit.  
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 (3) A tárgyalást a fegyelmi tanács elnöke nyitja meg. A tárgyalás megnyitását követően a megjelenteket 

számba veszi. Ha a megidézettek idézése szabályszerű volt, a tárgyalást meg kell tartani, kivéve, ha a 

megjelenés elmulasztását bármely fél alapos indokkal kimenti. Ekkor a fegyelmi szerv új tárgyalási 

határnapot tűz az idézés szabályainak megtartásával. Ha a vádképviselet a szabályszerű idézés ellenére 

nem jelent meg, úgy kell tekinteni, mintha a vádat ejtette volna. 

 (4) A számbavételezés után a vádképviselet, a védelem és az eljáró tanács kivételével a megidézett személyek 

a tárgyalótermet elhagyják. A tárgyalást vezető elnök az ügy jellegére tekintettel meghatározhatja a 

megidézett személyek részvételét a tárgyalás során. 

 (5) Először a vád képviseletének indítványának előadása történik meg, majd az eljárás alá vont személy terjeszti 

elő kifogásait. A tárgyaláson először a vád képviselete, majd a védelem ismerteti bizonyítékait. A tanúkat, 

szakértőket egyesével, egymástól elkülönítve kell meghallgatni, a bizonyítékokat egyesével kell 

szemrevételezni. 

 (6) A tárgyalás befejezését megelőzően a vád képviselete, majd a védelem, végezetül - utolsó szó jogán – maga 

az eljárás alá vont személy mondhatja el záróbeszédét. Ezt követően a tanács elnöke a tárgyalást berekeszti. 

 16. § (1) A tárgyalás berekesztését követően a fegyelmi tanács visszavonul. Zárt ülésen, egyszerű szótöbbséggel 

hozza meg fegyelmi határozatát. A határozatra a 10. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

 (2) A meghozott fegyelmi határozatot szóban ki kell hirdetni és röviden meg kell indokolni, majd a 10. § 

rendelkezései szerint írásba kell foglalni. 

 (3) Az elsőfokú fegyelmi határozat ellen benyújtott fellebbezésnek – a 14. §-ban foglalt ideiglenes 

intézkedések kivételével – a határozatok végrehajtására halasztó hatálya van. 

 

FELLEBBEZÉS ÉS MÁSODFOKÚ ELJÁRÁS 

17. § (1) Fellebbezést a sértett, a vád képviselője, az eljárás alá vont és védője terjeszthet elő. 

 (2) A fegyelmi határozat elleni fellebbezéseket a Másodfokú Bizottságnak címezve, de az Elsőfokú Bizottságnak 

– a Titkárságon keresztül – kell megküldeni. A fegyelmi határozat elleni fellebbezés benyújtásának 

határideje az írásbeli határozat kézbesítését követő 15. nap. A fegyelmi szerv az eljárás menetére vonatkozó 

döntései ellen önállóan nem, kizárólag a fegyelmi határozat elleni fellebbezésben lehet jogorvoslattal élni. 

 (3) Az elsőfokú eljárást lefolytató tanács elnöke a fellebbezés beérkezésétől számított 8 napon belül az 

indítvánnyal és észrevételeivel együtt megküldi az eljárás teljes iratanyagát a Másodfokú Bizottságnak. 

18. §  A Másodfokú Bizottság elnöke a fegyelmi eljárás iratainak kézhezvételét követő 15 napon belül kijelöli a 

másodfokon eljáró tanács tagjait.  

19. §  A másodfokon eljáró tanács elnöke az iratok kézhezvételétől számított 15 napon belül tárgyalási 

határnapot tűz ki, amelyre az eljárásban részt vevőket megidézi. 

20. §  A másodfokú fegyelmi határozatot a másodfokú fegyelmi tanács a 10. § (4) bekezdésének rendelkezései 

szerint hozza meg.  

 

A FEGYELMI HATÁROZAT JOGERŐRE EMELKEDÉSE 

21. § (1) A másodfokú fegyelmi határozat szóbeli kihirdetésével jogerőre emelkedik. Írásba foglalására a 10. § 

rendelkezései irányadóak. 

 (2) Abban az esetben, ha a felek az elsőfokú eljárás során a fellebbezés jogával határidőn belül nem éltek, az 

elsőfokú fegyelmi határozat a határidő leteltét követő napon jogerőre emelkedik. 
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IV. RÉSZ 

A FEGYELMI HATÁROZAT VÉGREHAJTÁSA 

22. §  A jogerős fegyelmi határozat végrehajtása az Elsőfokú Bizottság elnökének hatáskörébe tartozik. A 

Másodfokú Bizottság a jogerős határozat írásba foglalását követő 8 napon belül megküldi az iratokat az 

elsőfokú fegyelmi szervnek. Az Elsőfokú Bizottság elnöke 15 napon belül megküldi a jogerős fegyelmi 

határozatot az MCSSZ Titkárságán keresztül az eljárásban érintetteknek és mindazoknak, akiknek ez a 

fegyelmi határozat végrehajtása szükséges. 

 23. §  A jogerős fegyelmi határozatokat az ügyek irataival együtt egy példányban a MCSSZ Titkársága 

iktatószámmal ellátva nyilvántartja. 

V. RÉSZ 

KÜLÖN ELJÁRÁS 
 

24. § (1) A csapatparancsnok a fegyelmi hatásköre alá tartozó cserkészek kis súlyú fegyelmi ügyeit nyomban, szóban 

lefolytatott, rövid eljárás keretében a jelen szabályzatban megfogalmazott alapelvekre figyelemmel jár el. 

 (2) A csapatparancsnok a cserkészcsapata szervezeti felépítését, valamint a megbízatások adását és 

megvonását az MCSSZ szabályzatai szerint szabadon határozza meg, így az előbbi eset igazgatási döntés, 

nem pedig fegyelmi eljárás tárgya. 

 (3) Ha az eljárás alá vont cserkész a kiszabott fegyelmi határozattal nem ért egyet, az Elsőfokú Bizottságnál 

jogorvoslati lehetőséggel élhet az általános szabályok alatt meghatározott határidőn belül és módon. 

 

VI. RÉSZ 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

Hatálybalépés 

25. §  Jelen szabályzatot az Országos Tanács 2014. június 21. napján megtárgyalta és az OT 2014.06.21./5. számú 

határozatával elfogadta. Rendelkezéseit ezen időponttól kell alkalmazni. Ezzel egyidejűleg az MCSSZ 

korábbi, 2002. október 12-én elfogadott fegyelmi szabályzata hatályát veszti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igazolom, hogy az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály-módosítások 

alapján hatályos tartalmának. 

Budapest, 2019. december 1. 

 Bedekovics Péter 

 országos elnök 


