
 

 

Kedves Cserkésztestvéreim! 

 

Az elmúlt időszakban több alkalommal jutottunk arra a közös megállapításra, hogy az Országos Tanács 
munkájának hatékonyságát némi rendszerszintű, működésbeli átalakítás révén próbáljuk meg növelni. 

Egyik, ehhez kapcsolódó elképzelés abba az irányba mutat, miszerint a testület létszámát rögzítjük 
annyiban, hogy minden cserkészkerület 2-2 főt felegál a Tanácsba. Így tehát – várhatóan hosszabb ideig – 
állandó 18 fővel működne az. 

Azt is látjuk, hogy több – elsősorban a nagyobb létszámmal bíró – kerület nem tartja elfogadhatónak, hogy 
egységes szavazati aránnyal bírjon minden cserkészkerület a Tanácsban, attól függetlenül, hogy hány főt 
képvisel egy tag a döntések meghozatalakor. 

Ugyanakkor abban is egyetértés mutatkozik, hogy a két fővárosi és pest-megyei kerület ne kerüljön 
automatikusan olyan helyzetbe, hogy gyakorlatilag minden döntés elfogadásához vagy megvétózásához 
elegendő mandátummal bírjanak. 

Fenti szempontokat figyelembe véve szeretnék egy olyan javaslattal élni, melyben vegyesen érvényesül 
minden eddigi kritérium. 

Javaslatom szerint az összes szavazati hányad (100%) egy meghatározott részét egyenlő részben osszuk 
fel a kerületek között, a fennmaradó részt pedig a kerülethez tartozó tagok létszámának arányában. Az így 
kapott szavazati arányt képviseli a kerület két választott delegáltja. Az még megállapodás kérdése, hogy 
minden esetben kettéosztják azt, vagy adott esetben – pl. egyikük tud csak jelen lenni egy ülésen – egy 
kerület által küldött tag is bírhat a fenti logika alapján számított szavazati hányaddal.  

Az alábbi táblázat erre vonatkozóan mutat be több lehetséges változatot, annak megfelelően, hogy mekkora 
részt osztanának el egyenlő részben a kerületek. 

  I. II. III. IV. V. VI. VIII. IX. X. MCSSZ 

Taglétszám: 5260 595 631 709 807 1294 989 340 3004 13629 

0% 0,00% 38,59% 4,37% 4,63% 5,20% 5,92% 9,49% 7,26% 2,49% 22,04% 100,00% 

10% 1,11% 35,85% 5,04% 5,28% 5,79% 6,44% 9,66% 7,64% 3,36% 20,95% 100,00% 

20% 2,22% 33,10% 5,71% 5,93% 6,38% 6,96% 9,82% 8,03% 4,22% 19,86% 100,00% 

30% 3,33% 30,35% 6,39% 6,57% 6,97% 7,48% 9,98% 8,41% 5,08% 18,76% 100,00% 

40% 4,44% 27,60% 7,06% 7,22% 7,57% 8,00% 10,14% 8,80% 5,94% 17,67% 100,00% 

50% 5,56% 24,85% 7,74% 7,87% 8,16% 8,52% 10,30% 9,18% 6,80% 16,58% 100,00% 

 

Az első oszlopban kerül feltüntetésre, hogy az összes szavazat mekkora részén osztoznak egyenlő arányban 
a kerületek. 



A második oszlop az így kapott egyenlő részeket mutatja, tehát ekkora arányú szavazati joggal minden 
kerület bír alapesetben. A fennmaradó rész létszámarányosan kerül felosztásra. Összeadva a második 
oszlop értékével látható a kerületek szavazati aránya minden variációban. 

 

Véleményem szerint az utolsó sorban szereplő variáció volna a legjobb, arra tekintettel, hogy – jelen állás 
szerint – a két nagy kerület legkevesebb csak a VI. vagy a VIII. cserkészkerülettel (vagy több kisebb 
kerülettel) együtt tudná elképzelését keresztül vinni, ugyanígy a kisebb létszámú kerületek együttes 
szándékának érdekérvényesítését nem tudnák csak önmagukban megakadályozni.  

Ezzel együtt viszont érvényesül a létszámarányos képviseleti elv is – tompított formában. Mindez ráadásul 
úgy, hogy nem növekszik szinte évről-évre a Tanács létszáma. 

 

Kérlek Titeket, hogy vitassuk meg a felvázolt modellt is, mely véleményem szerint a bizottsági rendszer 
kialakításához is teljes mértékben illeszkedne. 

Köszönöm szépen figyelmeteket. 

 

Jó munkát! 
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