
A JOGI BIZOTTSÁG 1/2021. (IV. 14.) JB ÁLLÁSFOGLALÁSA 

az Alapszabály 59. § (1) bekezdés g) és h) pontja vonatkozásában,  
a választott tisztségviselők beszámolási kötelezettségének elmulasztásáról, valamint  
a beszámolási kötelezettség gyakorlásának megtagadásáról. 

A Jogi Bizottság a Magyar Cserkészszövetség gyakorlatának a szabályzatokkal való összhangjának 
vizsgálata tárgyában közreadja az alábbi  

á l l á s f o g l a l á s t :  

1. A Jogi Bizottság megállapítja, hogy az Alapszabály alapján a választott tisztségviselőket 
beszámolási kötelezettség terheli.  

2. A Jogi Bizottság megállapítja, hogy a kerületi elnököt terheli a Kerületi Küldöttgyűlés 
napirendjének előzetes és az Alapszabályban foglaltaknak megfelelő kiküldése. A tanácskozó szerv 
teljes vagy tanácskozási jogú tagjának indítványát fel kell venni, amennyiben a követelményeknek 
megfelelően előzetesen megküldte. Az ülés kezdetén is kiegészíthető a napirend az érvényesen 
leadott szavazatok harmadának támogatásával. 

3. A Jogi Bizottság állásfoglalása szerint, amennyiben a tisztségviselő önhibájából nem tesz eleget 
beszámolási kötelezettségének, az úgy értékelendő, mintha beszámolóját nem fogadták volna el.  

4. A Jogi Bizottság állásfoglalása szerint alapszabályellenesen jár el az a kerületi elnök, amelyik  
az Országos Tanács tagjának beszámolóját elmulasztja a napirendbe felvenni, valamint a felvételről 
szóló indítványt megtagadja. 

I n d o k o l á s :  

I. 

[1] 1. 2020. március 10-én Kriszbacher Gergő cst. (217.), az Országos Tanács alelnöke azzal  
a kéréssel fordult a Jogi Bizottság felé, hogy foglaljon állást a választott tisztségviselők 
beszámolási kötelezettségének vonatkozásában az Alapszabály 59. § bekezdés g) és  
h) pontjai alapján.  

[2] Különösen azon esetek vizsgálatát indítványozta, amikor egy tisztségviselő nem készít 
beszámolót és állásfoglalást kért a beszámoló nem elfogadásának meghatározásával 
kapcsolatban. 

[3] 2. Egy konkrét esettel kapcsolatban is állásfoglalást kért a Jogi Bizottságtól, amikor egy 
Kerületi Küldöttgyűlés napirendjében nem szerepelt az Országos Tanács tagjainak 
beszámolója, majd miután ennek felvételét kérte az egyik érintett, elutasították. 



 

II.  

[4] Az Alapszabály érintett rendelkezései: 

„59. § (1) g) A választott tisztségviselő, szerv vagy – ha egy szervbe tagokat választanak – 
szerv elnöke évente írott beszámolót készít, amelyet az őt megválasztó szerv elfogad.  
A beszámoló tartalmi és adott esetben pénzügyi részből áll. 

h) Ha a beszámolót nem fogadják el, a tisztségviselő vagy szerv megbízatása megszűnik. 
Ilyenkor még az adott ülésen határozatot kell hozni az új választás időpontjáról, amelyet 
csapatszinten 30 napon belül, kerületi vagy országos szinten 60 napon belül kell megtartani. 
A választásig az elutasított tisztségviselő vagy szerv ügyvivőként működik, jelentős döntést 
nem hozhat.” 

III.  

[5] A Magyar Cserkészszövetség Alapszabályának 59. § (1) bekezdés g) pontja írja elő  
a tisztségviselő beszámolási kötelezettségét, valamint annak a személyét megválasztó szerv 
általi elfogadását.  

[6] Egy beszámoló elfogadását akkor tekinthetjük elfogadottnak, amennyiben a szerv  
az Alapszabály 65. § (1) bekezdése szerint határozatképes és 68. § (2) bekezdése szerinti 
egyszerű többséggel elfogadja a beszámolót. Eltérő esetben a beszámoló nem tekinthető 
elfogadottnak. 

[7] Amennyiben a tisztségviselő nem szolgáltatja beszámolóját, abban az esetben nem 
beszélhetünk a beszámolót támogató szavazásról. Az ilyen esetekben úgy kell eljárni, mintha 
a választó szerv elutasította volna a tisztségviselő beszámolóját és az Alapszabály 59. § (1) 
bekezdés h) pontját kell megfelelően alkalmazni. 

IV. 

[8] A Magyar Cserkészszövetség Alapszabályának 35. § (5) bekezdése alapján a kerületi 
Küldöttgyűlést a kerületi elnök hívja össze a napirend-tervezet előzetes kiküldésével.  

[9] Az Alapszabály 64. § (1) bekezdésében meghatározott keretek szerint a szerv, jelen esetben 
a Kerületi Küldöttgyűlés tagja vagy tanácskozási jogú tagja indítványt tehet, amelyet 
ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint ülés összehívójának ismertetnie kell  
a meghívottakkal. 

[10] A javaslat felvételének elutasítása alapszabályellenes. 



[11] Az Alapszabály 64. § (3) bekezdése szerint az ülés elején is van lehetőség indítvány felvételére, 
amennyiben a Kerületi Küldöttgyűlés határozatképes és az indítványt a jelenlévő tagok 
egyharmada támogatja.  

[12] A Jogi Bizottság álláspontja szerint az Országos Tanács tagok beszámolóinak elfogadását  
a Magyar Cserkészszövetség Szervezeti és Működési Szabályzatának 24. § (3) bekezdésének 
hatálya alá tartozó azonnali intézkedést kívánó, kellően súlyos és tárgyalásra előkészített 
indítványnak kell tekinteni, így önálló napirendi pontként kellene, hogy szerepeljen. 

[13] A Jogi Bizottság a konkrét esettel kapcsolatban további jogkörrel nem rendelkezik, ezért az ügy 

körülményeitől függően a Felügyelő-, vagy az Etikai Bizottság felkeresését javasolja. 

V. 

[14] A Jogi Bizottság kérvényezi állásfoglalásának közzétételét az Egységes Cserkész Tagnyilvántartó 

Rendszerben, valamint a Magyar Cserkészszövetség honlapján. 

Budapest, 2021. április 14. 

 
 

 


