
 

1. oldal 

 

Jegyzőkönyvi kivonat  
 Csapatalapításról, csapatparancsnok váltásról vagy a 

csapatparancsnok leváltásáról 

BEÉRKEZÉS DÁTUMA (országos központ tölti ki) 
____________________ 

SORSZÁM (országos központ tölti ki) 
____________________ 

NYILATKOZAT FAJTÁJA (a megfelelő helyre „x”) 
Új csapat alapítása 

 
Csapatparancsnok választás 

 
Csapatparancsnok leváltása 

 

ELKÜLDÖTT MELLÉKLETEK (a megfelelő helyre „x”) 
Jegyzőkönyv 

 
Lemondó nyilatkozat 

� 

Elfogadó nyilatkozat 
 

CSERKÉSZCSAPAT SZÁMA ÉS NEVE 
__ __ __ __. számú __________________________________________Cserkészcsapat 

CSERKÉSZKERÜLETE * 
         __  __ .  számú __________________________________________Cserkészkerület 

A CSAPAT MŰKÖDÉSI CÍME*  
(a cserkészcsapat otthonának címe) 

Irányítószám 

                                      __ __ __ __ 
Település 

___________________________________________ 

Utca, házszám 

__________________________________________________________________ 

A CSAPAT LEVELEZÉSI CÍME* 
(a csapatparancsok postai elérhetősége) 

Irányítószám 

                                       __ __ __ __ 
Település 

___________________________________________ 

Utca, házszám 

__________________________________________________________________ 

FELNŐTT TAGOK SZÁMA  Összes felnőtt tagok száma __ __ Megjelent felnőtt tagok száma __ __ 

VÁLASZTÁSI ARÁNY  Igen __ __ Nem __ __ Tartózkodott __ __ 

A MEGVÁLASZTOTT CSAPATPARANCSNOK 

ADATAINAK HITELESSÉGÉRŐL SZÓLÓ 

NYILATKOZAT  

Név 

______________________________ 
ECSK 

________________________________ 

Alulírott megválasztott csapatparancsnok nyilatkozom arról, hogy a Magyar Cserkészszövetség Elektronikus 
Cserkész Tagnyilvántartó Rendszerében szereplő adataim hitelesek. 
 

_______________________________ 
Megválasztott csapatparancsnok aláírása 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT KELTE   

JEGYZŐKÖNYVVEZETŐ  

Név 

______________________________ 
ECSK 

________________________________ 

Aláírás 

__________________________________________________________________ 

1. HITELESÍTŐ 

Név 

______________________________ 

ECSK 

________________________________ 

Aláírás 

__________________________________________________________________ 

2. HITELESÍTŐ  

Név 

______________________________ 

ECSK 

________________________________ 

Aláírás 

__________________________________________________________________ 

KERÜLETI ELNÖKSÉG VÉLEMÉNYE   

TOVÁBBKÜLDÉS DÁTUMA (kerület tölti ki)  

* Kitöltendő abban az esetben, ha történt változás 

 

IKTATÓSZÁM: 



 

2. oldal 

 

Fogalommagyarázat 

 

 

Iktatószám: A dokumentumok központi kezelésének és tárolásának és visszakövetésének okán, a Magyar 

Cserkészszövetség Titkársága tölti ki. 

Beérkezés dátuma: A dokumentumok a Magyar Cserkészszövetség „Hárshegy” Nevelési Igazgatóságára történő 

bekerülésének időpontja.  

Sorszám: A Magyar Cserkészszövetség „Hárshegy” Nevelési Igazgatóságán elvégzett ügylet száma. 

Nyilatkozat fajtája: Kérjük, hogy az eljárás jellegét x-el jelölje. 

Elküldött mellékletek:  
- új cserkészcsapat esetén: jegyzőkönyv, jegyzőkönyvi kivonat, elfogadó nyilatkozat 

- csapatparancsnok választás esetén: jegyzőkönyv, jegyzőkönyvi kivonat, lemondó nyilatkozat és elfogadó nyilatkozat 

- csapatparancsnok leváltása esetén: jegyzőkönyv, jegyzőkönyvi kivonat és elfogadó nyilatkozat 

Cserkészkerülete: A Magyar Cserkészszövetség Szervezeti és Működési Szabályzatának I. számú mellékletében 

szereplő megnevezést kérjük kitölteni. Pl.: VIII. sz. Nyugat- Alföldi Cserkészkerület 

A csapat működési címe: Annak az ingatlannak, épületnek, épületrésznek a postai címe, melyet a cserkészcsapat 

működése során cserkészotthonként használ. Kitöltendő, ha az MCSSZ elektronikus tagnyilvántartó rendszerében 

szereplő adatokhoz képest változás történt, vagy eddig még nem szerepelt. 

A csapat levelezési címe: A csapatparancsnok levelezési címe. Kitöltendő, ha az MCSSZ elektronikus tagnyilvántartó 

rendszerében szereplő adatokhoz képest változás történt, vagy eddig még nem szerepelt. 

Felnőtt tagok száma:  

MCSSZ ASZ 13. § (2) Teljes jogú tag: az a cserkész, aki 18. életévét betöltötte, és aki a teljes jogú tagok közé kérelmére 

felvételt nyert (a továbbiakban: felnőtt tag).  

MCSSZ ASZ 14. § (1) Cserkész vagy felnőtt tag lehet az, aki  

a) fogadalmat tett,  

b) írott nyilatkozatban (kiskorú esetén törvényes képviselője által is aláírva) kérte felvételét egy cserkészcsapatba,  

c) a cserkészcsapat parancsnoka a csapatba felvette, és  

d) befizette az esedékes tagdíjat.  

MCSSZ ASZ 25. § (1) A csapatvezetőség javaslatára a csapat felnőtt tagjai önmaguk közül egy előírt képesítéssel 

rendelkező tagot választanak csapatparancsnoknak.  

Választási arány: Az új csapatparancsnok megválasztásáról szóló szavazatok eloszlása a MEGJELENT felnőtt tagok 

között.  

Jegyzőkönyvi kivonat kelte: Az összes beadott dokumentumnak azonos keltezésűnek kell lennie, mivel a 

dokumentumok egy időben készültek. (jegyzőkönyv, jegyzőkönyvi kivonat, nyilatkozatok) 

Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők: MCSSZ SZMSZ 27. § (1) A szerv jóváhagyja a jegyzőkönyvvezetőt és a két 

jegyzőkönyv hitelesítőt. A jegyzőkönyvvezetésre az alapszabály rendelkezéseit kell alkalmazni. (2) A jegyzőkönyvet az 

elnök és a két hitelesítő írja alá. Az előző mondattól eltérve kis szerv esetén a jegyzőkönyvet az elnök egyedül is aláírhatja.  
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