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Azon tagok, akik védettségi igazolvány vagy egészségügyi okból nem tudtak személyesen részt 
venni, előre megküldött internetes hivatkozás segítségével a Google Meet szolgáltatásán keresztül 
kapcsolódtak az üléshez. Erről hang és képfelvétel készült, melyhez a résztvevők maradéktalanul 
hozzájárultak. Az on-lilne résztvevők arca és hangja teljes egészében felismerhető volt az ülés 
folyamán, így az egyes személyek beazonosítása kétséget kizáró módon megtörténhetett.  
 
 

1.1.1.1. Országos elnöki köszöntő, közös imaOrszágos elnöki köszöntő, közös imaOrszágos elnöki köszöntő, közös imaOrszágos elnöki köszöntő, közös ima    
 
Bedekovics Péter cst. (43.)Bedekovics Péter cst. (43.)Bedekovics Péter cst. (43.)Bedekovics Péter cst. (43.) országos elnök köszönti a megjelenteket, kiemelten a korábbi országos 
elnökségek tagjait, majd az advent kapcsán kér mindenkit, hogy szívünkben hordozzuk azt, akire 
irányul a várakozásunk. A másik különlegessége a napnak, hogy ez az önkéntesség világnapja. Az 
elnökség háláját tolmácsolja minden önkéntes részére. Felkér a jelenlévőket, hogy a fontos témákra 
tekintettel legyenek végig jelen az ülésen. Péter apostol első levelének első fejezetéből felolvasott 
igeszakasz után közös imára hívja a jelenlévőket, majd felkéri Buday Barnabás korábbi országos 
elnököt, hogy néhány szóban szintén köszöntse a küldöttgyűlés tagjait. 
Buday Barnabás cst. (16.)Buday Barnabás cst. (16.)Buday Barnabás cst. (16.)Buday Barnabás cst. (16.) megköszöni, hogy meghívást kapott, jelen lehet. Nagy dolognak tartja, 
amikor korábbi vezetőire is odafigyel a közösség. Nagy dolog látni, hogy hogyan dolgoztak egy 
évtizeden át, és miként vitték azt tovább. Jó látni, hogy működik az a Szövetség, amiért korábban 
dolgoztak. Jó munkát kíván a küldöttgyűléshez. 
Ezt követően Pótó Judit cst. (662.)Pótó Judit cst. (662.)Pótó Judit cst. (662.)Pótó Judit cst. (662.) korábbi elnök köszönti a jelenlévőket. Beszél arról, hogy 
mennyire közös a megélésük a jelenlegi elnökséggel. Kapcsolódva Barnabáshoz elmondja, hogy 
mennyire jó látni, hogy mennyi minden történt az ő vezetésük óta. Megköszöni mindenkinek, hogy 
jelen vannak. A küldöttgyűlés mindig egy fontos pont az elnökség számára.  
 
Az ülés megnyitása után közösen a jelenlévők eléneklik a Cserkészinduló első versszakát, majd 
Bedekovics Péter cst. (43.)Bedekovics Péter cst. (43.)Bedekovics Péter cst. (43.)Bedekovics Péter cst. (43.)    köszönti Dobay Márton, Eck Bence és Erős Pál őrsvezetőket, a 14. 
számú Holló cserkészcsapat tagjait, majd felkéri őket, hogy fáradjanak ki a „Jó munkáért” életmentő 
cserkészkitüntetés ünnepélyes átvételére. Röviden elmeséli, hogy milyen körülmények között 
mentették meg egy fiatal pár életét a Balaton vízéből, majd gratulációja után Kriszbacher Gergő cst. 
(217.) Országos Tanács elnökkel közösen átadja a Tanács által adományozott kitüntetéseket.  
 
 

2.2.2.2. JJJJegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása,egyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása,egyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása,egyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása,    
mandátumvizsgámandátumvizsgámandátumvizsgámandátumvizsgálók jelentése, napirend elfogadása lók jelentése, napirend elfogadása lók jelentése, napirend elfogadása lók jelentése, napirend elfogadása     

 

Bedekovics Péter cst. (43.)Bedekovics Péter cst. (43.)Bedekovics Péter cst. (43.)Bedekovics Péter cst. (43.)    ismerteti a jelenlévőkkel a szavazás technikai részleteit 
(https://demokracia.cserkesz.hu), és egy próbaszavazást kér, hogy mindenki számára gördülékenyen 
menjen az ülés folyamán a szavazás. A sikeres próbaszavazást követően Schreiner Dénes csst. 
(432.) cserkészsegédtisztet javasolja a levezetető elnök személyének. Egyéb javaslat nem érkezett, 
ezért szavazásra bocsátja a kérdést. 

 

OKGY 2021.OKGY 2021.OKGY 2021.OKGY 2021.12.05./12.05./12.05./12.05./1.1.1.1. Az Országos Küldöttgyűlés Schreiner Dénest (432.) választja meg az 
ülés levelező elnökének. 

(72 igen / 0 nem / 2 tartózkodás) 

Mandátumszám: 74 
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Schreiner Dénes (432.) Schreiner Dénes (432.) Schreiner Dénes (432.) Schreiner Dénes (432.) javaslatot tesz jegyzőkönyvvezetőre Kollár Tamás csst. (1020.), 
hitelesítőkre Kiss Rozália csst. (426.) és Czibulka Áron cst. (314.), valamint szavazatszámlálókra dr. 
Sziráki Márton és Bárczi Domonkos csst. (1909.) személyében. 

 

A szavazás előtt mandátumvizsgálatot kér. A 78 fős testületből 74 szavazásra jogosult tag van 
jelen. Ennek alapján az ülés határozatképes. 

    

OKGY 2021.OKGY 2021.OKGY 2021.OKGY 2021.12.05./12.05./12.05./12.05./2222.... Az Országos Küldöttgyűlés úgy határoz, hogy Kollár Tamást csst. 
(1020.) választja meg az jegyzőkönyvvezetőnek.  

(75 igen/0 nem/0 tartózkodás) 

Mandátumszám: 75 

    

OKGY 2021.OKGY 2021.OKGY 2021.OKGY 2021.12.05./12.05./12.05./12.05./3333. . . . Az Országos Küldöttgyűlés úgy határoz, hogy a jegyzőkönyv 
hitelesítésére Kiss Rozáliát (426) és Czibulka Áront (314.) kéri fel. 

(74 igen/0 nem/1 tartózkodás) 

Mandátumszám: 75 

 

OKGY 2021.OKGY 2021.OKGY 2021.OKGY 2021.12.05./412.05./412.05./412.05./4. . . .  

Az Országos Küldöttgyűlés úgy határoz, hogy szavazatszámlálóknak választja dr. Sziráki 
Mártont (433.) és Bárczi Domonkost (1909.). 

(75 igen/0 nem/0 tartózkodás) 

Mandátumszám: 75 

 

A levezető elnök felkéri Bedekovics Péter országos elnököt az Országos Elnökség előző este 
beterjesztett indítványának ismertetésére, melynek felvételéről a napirend megszavazásakor kell 
döntenie a küldöttgyűlésnek. 

Bedekovics Péter cst. (43.)Bedekovics Péter cst. (43.)Bedekovics Péter cst. (43.)Bedekovics Péter cst. (43.) elmondja, hogy a Ptk. üzleti titokra vonatkozó, valamint a Btk.-nak a 
folyamatban lévő vizsgálatra vonatozó rendelkezései alapján lehetőség van zárt ülés elrendelésére. 
Ezért kérik, hogy a következő napirendi pont zárt ülés keretében kerüljön megtárgyalásra azzal, hogy 
az erre a napirendre érintettként meghívott személyek hadd legyenek jelen. 

Egyéb indítvány nem érkezett. Fentieket a napirenddel együtt szavazza meg a küldöttgyűlés. 

 

OKGY 2021.OKGY 2021.OKGY 2021.OKGY 2021.12.05./12.05./12.05./12.05./5555.... Az Országos Küldöttgyűlés az alábbi napirendet fogadja el: 

1. Országos Elnöki köszöntő, közös ima (5 p) 
2. „Jó munkáért” életmentő cserkészkitüntetés átadása (10 p) 
3. A jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása, mandátumvizs-

gálók jelentése, napirend elfogadása (10 p) 
4. Tájékoztató a Magyar Cserkészszövetség aktuális ügyeiről (60 p) 

Bizalmi szavazás az Országos Elnökség munkájáról (10 p) 
5. A Magyar Cserkészszövetségek Fórumának új alapszabálya (20 p) 
6. Döntés az MCSSZ 2022-es tagdíjának mértékéről (45 p) 
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7. A Magyar Cserkészszövetség Alapszabályának módosítása, illetve jövőbeli 
módosítások előkészítése (60 p) 

8. Egyebek (15 p) 
9. Országos elnöki lezárás, közös ima (5 p)  

(75 igen / 0 nem / 0 tartózkodás) 

Mandátumszám: 75 

    

OKGY 2021.OKGY 2021.OKGY 2021.OKGY 2021.12.05./612.05./612.05./612.05./6. . . . Az Országos Küldöttgyűlés úgy határoz, hogy a zárt ülés elrendelése 
miatti előterjesztett indítványról (zárt ülésen részt vevő személyek jelenléte) döntést hoz. 

(73 igen/0 nem/2 tartózkodás) 

Mandátumszám: 75 

    

    
OKGY 2021.OKGY 2021.OKGY 2021.OKGY 2021.12.05./12.05./12.05./12.05./7777.... Az Országos Küldöttgyűlés úgy határoz, hogy jóváhagyja, hogy az 
MCSSZ alábbi tagjai - érintettségük nyomán - részt vegyenek a zárt ülésen: 

Buday Barnabás cst. (16.) - korábbi országos elnök 
dr. Henn Péter csst. (442.) - korábbi országos ügyvezető elnök 
Solymosi Balázs cst. (205.) - korábbi országos vezetőtiszt 
Pótó Judit csst. (673.) - korábbi országos elnök 
Pótor József cst. (304.) - korábbi országos ügyvezető elnök 
Ronkay János Péter csst. (293.) - korábbi országos vezetőtiszt 
dr. Lacsny Márton csst. (801.) - a Felügyelőbizottság korábbi elnöke 
Tóth Réka Kamilla cst. (903.) - a Felügyelőbizottság korábbi tagja 
Gunda Levente cst. (784.) - a Felügyelőbizottság korábbi tagja 
Parragh Gábor cst. (827.) - a Felügyelőbizottság korábbi tagja 
dr. Ványai László Levente cst. (519.) - a Felügyelőbizottság korábbi tagja 
dr. Springer Bence cst. (1048.) - a Jogi Bizottság elnöke 
Siklósi Rozália – az EFOP projektek projektmenedzsere 
Szórád Előd Tibor cst. (118.) – A Scoutmaster Kft. és a Cserkészingatlanok Nonprofit 
Kft. ügyvezetője, LÖP és TÖP projektek vezetője 
Böröczky Csongor cst. (442.) – az Országos Elnökség tanácsadója 
Kuti Szilárd cst. (1604.) – az Országos Elnökség tanácsadója 

(74 igen / 0 nem / 1 tartózkodás) 

Mandátumszám: 75 

 

 

4. Tájékoztató a Magyar Cserkészszövetség aktuális ügyeiről4. Tájékoztató a Magyar Cserkészszövetség aktuális ügyeiről4. Tájékoztató a Magyar Cserkészszövetség aktuális ügyeiről4. Tájékoztató a Magyar Cserkészszövetség aktuális ügyeiről 
    
Schreiner Dénes csst. (Schreiner Dénes csst. (Schreiner Dénes csst. (Schreiner Dénes csst. (432.432.432.432.)))) ezen és a soron következő napirendek vonatkozásában az Országos 
Elnökség kérése alapján zárt ülést rendel el. Az ülésen kizárólag a tagok, a tanácskozási jogú tagok 
és a meghívottak vehetnek részt. A zárt ülésről elkülönített jegyzőkönyv készül, mely nem nyilvános. 
A zárt ülés keretében az alábbi határozat elfogadására került sor: 
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OKGY 2021.OKGY 2021.OKGY 2021.OKGY 2021.12.05./812.05./812.05./812.05./8.... Az Országos Küldöttgyűlés a Magyar Cserkészszövetség jelenlegi 
helyzetét megismerve megerősíti bizalmát az Országos Elnökségben. 

(61 igen / 11 nem / 1 tartózkodás) 

Mandátumszám: 75 
 
 

5555. . . . A Magyar Cserkészszövetségek A Magyar Cserkészszövetségek A Magyar Cserkészszövetségek A Magyar Cserkészszövetségek Fórumának új alapszabálya Fórumának új alapszabálya Fórumának új alapszabálya Fórumának új alapszabálya     
 
Bedekovics Péter cst. (43.)Bedekovics Péter cst. (43.)Bedekovics Péter cst. (43.)Bedekovics Péter cst. (43.) tájékoztatójában elmondja, hogy elnökségi ciklusuk elején 
beterjesztésre került egy új (Fórum) alapszabály, melyet tagszövetségünk sem fogadott el. Erre 
érkezett egy javaslat, miszerint közösen vizsgálják felül a meglévő alapszabályt. E mentén indult 
megy egy kétéves folyamat, sok egyeztetéssel, vitával, javaslattal. Májusban elkészült az első 
szövegjavaslat, melyen pontról-pontra mentek végig. A Fórum mint szervezet továbbra sem 
bejegyzett jogi személy, de alapvetően megegyezett mindenki a kidolgozott javaslatban, mely 
alapján már bejegyzett szövetség lenne a határokon átnyúló szervezet. De jelen állapotban nem 
született teljes konszenzus, ezért most nem kerül bejegyzésre a szövetség, informális szervezetként 
működik a továbbiakban is, melynek tevékenységéről ezután is tájékoztatást kapnak a küldöttek. 
 
 

6666. . . . Döntés az MCSSZ 2022Döntés az MCSSZ 2022Döntés az MCSSZ 2022Döntés az MCSSZ 2022----es tagdíjának mértékérőles tagdíjának mértékérőles tagdíjának mértékérőles tagdíjának mértékéről        
 

HorvátHorvátHorvátHorváth Domokos csst. (121.)h Domokos csst. (121.)h Domokos csst. (121.)h Domokos csst. (121.) országos ügyvezető elnök veszi át a szót, és egy prezentáció 
kíséretében felvázolja a tagdíj mértékének megállapítására vonatkozó koncepciót, előzményeket. 
Az előkészítő anyagokkal közzétett írásos anyagon alapuló prezentáció jelen jegyzőkönyv 
mellékletét képezi. 
 
Egyfelől meg kell állapítani a jövő évben fizetendő tagdíj mértékét, de szükségesnek látszik 
átbeszélni a tagdíjrendszer koncepciót is. Az ehhez kapcsolódó intézkedésekre vonatkozó javaslatok 
szintén ismertetésre kerülnek. 
 
Bemutatásra kerül a tagdíj összegének elosztása, az arányok jelenlegi állapota, az alapvető 
működéshez szükséges erőforrások. készülni fog egy anyag, mely annak kommunikációját hivatott 
majd segíteni, hogy a szülőkkel könnyebb legyen elfogadtatni, megértetni a tagdíj mértékét, 
fontosságát. 
 
A koncepcióban szerepel az az elképzelés, hogy az egyes csapatok segítséget kaphassanak 
működésükhöz, valamint az is, hogy a tagdíjfizetés és a költségvetés a cserkészévhez igazodjon. 
 
A tagdíj összegének csapatszintű összegyűjtését segítheti, hogy a csapatok aktívan részt vesznek 
az 1%-os kampányban, mind több magánszemélyt találnak, akik az SZJA meghatározott részét az 
MCSSZ-nek ajánlják fel. 
 
Szerepel az alumni cserkészek megszólításának ötlete, mely szintén segítene a csapat teljes 
tagdíjának előteremtésében. Az adományportál fejlesztése szintén a csapatok forrásteremtő 
tevékenységét támogatja majd. 
Nagycsaládos és egyéni támogatási rendszer bevezetésével szintén számol az elképzelés, a 
szociális alap létrehozása mellett. 
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Öt határozati javaslat került beterjesztésre az elnökség részéről, melyet az Országos Tanács 
megtárgyalt és néhány ponton kisebb pontosításokkal elfogadásra javasol. A szavazások során már 
a módosított javaslatokról szavaz a testület. 
 
Knipl Gergely Knipl Gergely Knipl Gergely Knipl Gergely cst. cst. cst. cst. ((((10.10.10.10.)))) javasolja, hogy a felnőtt tagok dupla annyi tagdíjat fizessenek, mint a 
működő tagok. Az előterjesztéshez még annyit javasol, hogy ha régóta fontosjuk már a tagdíj 
mértékének emelését, akkor ezt tegyük meg most, legalább bizonyos mértékben.  
Tarjányi Huba csst. (Tarjányi Huba csst. (Tarjányi Huba csst. (Tarjányi Huba csst. (10.10.10.10.)))) konkrét összegre is javaslatot tesz, miszerint a működő tagok 3.600.-, a 
felnőtt tagok pedig 4.200.- Ft fizessenek éves szinten. 
 
Ugron Ákos Ugron Ákos Ugron Ákos Ugron Ákos cst. (800.)cst. (800.)cst. (800.)cst. (800.) felveti, hogy vajon kell-e ennyi alkalmazottja legyen a Szövetségnek, 
valamint, hogy a cégek alacsony árbevétele miatt érdemes volna-e a kormányzat felé lépéseket 
tenni, hogy támogassák a Szövetség működését.  
 
HorvátHorvátHorvátHorváth Domokos csst. (121.)h Domokos csst. (121.)h Domokos csst. (121.)h Domokos csst. (121.) válaszában a korábbiakat részletesebben kibontva elmondja, hogy 
a tagdíjnövekményt alapvetően a központi működésre fordítanák, azaz az 1/3-2/3-os arány eltolódik 
a koncepció szerint a központ irányába. 
Nagylaki András kérdésére elmondja, hogy az tagdíjfizetés új ütemezése alapján 2022-ben is csak 
egy alkalommal kell tagdíjat fizetni majd, mert a következő cserkészévre eső díjat 2023 január 
elején kell csak megfizetni. 
Kérdésre elmondja még, hogy a 4. javaslat nem arról szól, hogy feltétlenül bevezetésre kerül az új 
tagdíjrendszer, csak lehetősége lesz a küldöttgyűlésnek arra, hogy megfelelő előkészítés után 
bevezesse azt. 
 
Goda Márton cst. (Goda Márton cst. (Goda Márton cst. (Goda Márton cst. (148.148.148.148.)))) kérdésére elmondja, hogy nem szabad mindenképp a végtelenségig 
emelni a tagdíjat, fontos látni, hogy a működést milyen szinteken tudjuk biztosítani. Amennyiben a 
tagság létszáma is növekszik, az ellentétes irányba hat egy idő után, azaz a tagdíj csökkenését 
idézheti majd elő. 
 
A napirendhez kapcsolódóan az alábbi határozati javaslatokról szavazott a küldöttgyűlés: 
 
 

OKGY 2021.OKGY 2021.OKGY 2021.OKGY 2021.12.05./12.05./12.05./12.05./9999.... Az Országos Küldöttgyűlés úgy határoz, hogy 2022-től kezdődően a 
pénzügyi tervezést a cserkészévhez kívánja igazítani. Ennek értelmében az Országos 
Küldöttgyűlés az MCSSZ költségvetési tervét nem naptári év szerinti bontásban, hanem 
cserkészévre vonatkozóan kívánja elfogadni. Az Országos küldöttgyűlés megbízza az 
Országos Elnökséget és az Országos Tanácsot a szükséges Alapszabály-módosítás 
benyújtására, valamint megbízza az Országos Elnökséget, hogy a 2022. évi rendes tavaszi 
Országos Küldöttgyűlésen nyújtsa be a 2022-es év költségvetési terve mellett a 2022/2023-
as cserkészév költségvetési tervét is. 

(61 igen / 6 nem / 3 tartózkodás) 

Mandátumszám: 70 
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OKGY 2021.OKGY 2021.OKGY 2021.OKGY 2021.12.05./12.05./12.05./12.05./10101010.... Országos Küldöttgyűlés megbízza az Országos Tanácsot, az 
Országos Elnökséget, valamint a Felügyelőbizottságot, hogy a 2022/2023-as cserkészévben 
bevezetésre kerülő fenntartható tagdíjrendszerhez szükséges intézkedéseket 2022. március 
31. napjáig készítse elő és tegyen javaslatot azok végrehajtására a sikeres bevezetés 
érdekében. 

(61 igen / 6 nem / 1 tartózkodás) 

Mandátumszám: 70 

 

 
OKGY 2021.OKGY 2021.OKGY 2021.OKGY 2021.12.05./12.05./12.05./12.05./11111111.... Az Országos Küldöttgyűlés úgy határoz, hogy az új tagdíjrendszer 
bevezetéséhez a következő feltételt szabja: 
 
Amennyiben a 2022. évi rendes tavaszi Küldöttgyűlésig az új tagdíjrendszert előkészítő 
intézkedések megfelelő ütemben haladnak előre, és megvalósulásuk a bevezetési dátumig 
reálisan várható, úgy az új tagdíjrendszer a 2022/2023-as cserkészévtől bevezetésre 
kerülhet. 
 
Az Országos Küldöttgyűlés fentiek meglétét a 2022. évi rendes tavaszi Országos 
Küldöttgyűlésen mérlegeli. 

(60 igen / 7 nem / 2 tartózkodás) 

Mandátumszám: 70 

 

 
OKGY 2021.OKGY 2021.OKGY 2021.OKGY 2021.12.05./12.05./12.05./12.05./11112222.... Az Országos Küldöttgyűlés úgy határoz, hogy a 2022-ben a tagdíj 
összege az alábbiak szerint változik: 

működő tagok esetén 3.600 Ft, felnőtt tagok esetén 4.200 Ft. 

(42 igen / 24 nem / 1 tartózkodás) 

Mandátumszám: 70 

 

 
OKGY 2021.OKGY 2021.OKGY 2021.OKGY 2021.12.05./12.05./12.05./12.05./13.13.13.13. Az Országos Küldöttgyűlés felkéri az Országos Tanácsot, az 
Országos Elnökséget, valamint a Felügyelőbizottságot, hogy dolgozza ki a Szociális és 
Tematikus Alapok működési rendszerét. 

(65 igen / 4 nem / 1 tartózkodás) 

Mandátumszám: 70 

 

7777....    A Magyar Cserkészszövetség Alapszabályának módosítása, illetve jövőbeli A Magyar Cserkészszövetség Alapszabályának módosítása, illetve jövőbeli A Magyar Cserkészszövetség Alapszabályának módosítása, illetve jövőbeli A Magyar Cserkészszövetség Alapszabályának módosítása, illetve jövőbeli 
módosítások elmódosítások elmódosítások elmódosítások előkészítéseőkészítéseőkészítéseőkészítése    

 

Dr. Takácsi Zsombor Dr. Takácsi Zsombor Dr. Takácsi Zsombor Dr. Takácsi Zsombor cst. (cst. (cst. (cst. (923.923.923.923.))))    röviden összefoglalja a cserkészkerületek határaira vonatkozó 
előterjesztését, melyet az érintett kerületek az Országos Tanács is támogatott. 
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OKGY 2021.OKGY 2021.OKGY 2021.OKGY 2021.12.05./12.05./12.05./12.05./11114444.... Az Országos Küldöttgyűlés az MCSSZ Alapszabályának 32. § (2) pontját 
az alábbiak szerint módosítsa: 

Jelenlegi szöveg: A kerület területe egy vagy több, egymással határos megyéből áll. Egy 
megye egyetlen kerülethez tartozik. 
 
Módosítás: 
32. § (2) A kerület területe egy vagy több, egymással határos megyéből vagy járásból áll. 
Egy járás egyetlen kerülethez tartozik. 

  

Az OKGY az MCSSZ Alapszabályát az alábbiak szerint egészíti ki: 
34/A.§ csapatok kerületváltása 
1) Egy járáshoz tartozó csapatok kezdeményezhetik a működési területüket adó járás egy 
szomszédos kerülethez történő áthelyezését. 
2) A kerületváltás módját a SZMSZ szabályozza. 

(51 igen / 13 nem / 2 tartózkodás) 

Mandátumszám: 67 

 

A Gyermekvédelmi munkacsoport nevében Rudan Rudan Rudan Rudan JánJánJánJános cst. (25.)os cst. (25.)os cst. (25.)os cst. (25.) ismerteti a beterjesztett 
alapszabálymódosító indítványokat. Egyik az erkölcsi igazolvány bekérésének szükségességéről, 
másik a csapatparancsnokok felelősségi kérdéseit érinti. 

Kérdésre elmondja, hogy első alkalommal elegendőnek érzik, ha nem minden felnőtt tag, hanem 
csak a parancsnokok kérnek ki erkölcsi bizonyítványt. 

 

HorváthHorváthHorváthHorváth----Moón István csst. (961.)Moón István csst. (961.)Moón István csst. (961.)Moón István csst. (961.) elmondja, hogy ő írta a javaslat szövegét, és felnőttkorú 
személyekre értelmezné, nem az ASZ szerinti felnőtt tagokra gondolt. Ezzel együtt nem javasolja 
egyelőre elfogadni ezt a szöveget, véleménye szerint egy hatástanulmány kellene megelőzze azt. 

 

A küldöttgyűlés 48 igen, 9 nem és 10 tartózkodás mellett nem fogadta el az alábbi, Alapszabályt 
módosító indítványt (Országos Tanács szerinti módosítással): 

 
„Az Országos Küldöttgyűlés az Alapszabály 20. § -át új, a (3) bekezdést közvetlenül követő 
bekezdéssel egészíti ki, valamint módosítja a 25. § (1) bekezdést az alábbiak szerint: 
 
„A kerületi elnökség bekéri a felnőttkorú tagoktól a gyermekekkel foglalkozáshoz szükséges erkölcsi 
bizonyítványt, mely a felnőttkorú tagok feddhetetlenségét kell, hogy bizonyítsa, és mérlegeli azt." 
 
25. § (1) A csapatvezetőség javaslatára a csapat felnőtt tagjai önmaguk közül egy előírt 
cserkészképesítéssel és feddhetetlen előéletet mutató, gyermekekkel foglalkozáshoz szükséges 
erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkező tagot csapatparancsnoknak választanak. A csapat felnőtt tagjai 
a csapatparancsnok megválasztásakor őt egyúttal csapatküldöttnek is megválasztják. A 
csapatparancsnok – e tisztségének megszűnéséig – egyben csapatküldött is lesz.” 

 

Mandátumszám: 67 
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A küldöttgyűlés 25 igen, 21 nem és 14 tartózkodás mellett nem fogadta el az alábbi, Alapszabályt 
módosító indítványt (eredetileg beterjesztett szövegváltozattal): 

 

„Az Országos Küldöttgyűlés a Magyar Cserkészszövetség Alapszabályát az alábbiak szerint 
módosítja: 

20. § új (4) A kerületi elnökség bekéri a felnőtt tagoktól a gyermekekkel foglalkozáshoz szükséges 
erkölcsi bizonyítványt, mely a felnőtt tagok feddhetetlenségét kell, hogy bizonyítsa. 

25. § (1) A csapatvezetőség javaslatára a csapat felnőtt tagjai önmaguk közül egy előírt 
cserkészképesítéssel és feddhetetlen előéletet mutató, gyermekekkel foglalkozáshoz szükséges 
erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkező tagot csapatparancsnoknak választanak. A csapat felnőtt tagjai 
a csapatparancsnok megválasztásakor őt egyúttal csapatküldöttnek is megválasztják. A 
csapatparancsnok – e tisztségének megszűnéséig – egyben csapatküldött is lesz.” 

Mandátumszám: 65 

 
OKGY 2021.OKGY 2021.OKGY 2021.OKGY 2021.12.05./12.05./12.05./12.05./11115555.... Az Országos Küldöttgyűlés a Magyar Cserkészszövetség 
Alapszabályát az alábbiak szerint módosítja: 
 
25. § (3) A csapatparancsnok 

új b)új b)új b)új b) csapatában támogatja a gyermekvédelmi prevenciót azzal, hogy elősegíti a 
cserkésznevelés által a gyermekek biztonságát, egymás határainak tiszteletben tartását, 

új c)új c)új c)új c) felelős a csapat cserkészeinek, a csapat bármely programján résztvevő cserkészek és 
a csapat által szervezett programra befogadott személyek (akkor is, ha azok nem tagjai a 
Szövetségnek) biztonságáért. 

(55 igen / 0 nem / 10 tartózkodás) 

Mandátumszám: 67 

 

 
OKGY 2021.OKGY 2021.OKGY 2021.OKGY 2021.12.05./12.05./12.05./12.05./11116666.... Tekintettel arra, hogy Kollár Tamás (1020.) távozik az ülésről, az 
OKGY felkéri Kriszbacher Gergő (217.) tagot a jegyzőkönyvvezetés folytatására. 

(67 igen / 0 nem / 0 tartózkodás) 

Mandátumszám: 67 

 

Rudan János cst. (25.)Rudan János cst. (25.)Rudan János cst. (25.)Rudan János cst. (25.) ismerteti a többi, Alapszabály módosítását célzó javaslatokat, melyek jelen 
küldöttgyűlésre mint koncepcionális kérdésként jelentek meg, támogatásuk esetén következő ülésre 
konkrét ASZ módosító javaslatként kerülne a testület elé. 

 
OKGY 2021.OKGY 2021.OKGY 2021.OKGY 2021.12.05./12.05./12.05./12.05./11117777.... Az Országos Küldöttgyűlés megbízza az Országos Elnökséget és az 
Országos Tanácsot, hogy a Felügyelőbizottsággal egyeztetve dolgozza ki a Számvizsgáló 
Bizottság működési kereteit, tegyen javaslatot a szükséges szabályzati módosításokra – 
különös tekintettel az Alapszabályt érintő változásokra – és azokat terjessze a Küldöttgyűlés 
elé. A kidolgozás során tisztázni szükséges a Felügyelőbizottsággal és a Számvizsgáló 
Bizottsággal szembeni elvárásokat, az egyes testületek hatás- és felelősségi köreit, valamint 
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azt, hogy az elvárt feladatok elvégzéséhez milyen anyagi és emberi erőforrásokat szükséges 
biztosítania Szövetségünknek. 

(63 igen / 0 nem / 0 tartózkodás) 

Mandátumszám: 64 
 
 

OKGY 2021.OKGY 2021.OKGY 2021.OKGY 2021.12.05./12.05./12.05./12.05./11118888.... Az Országos Küldöttgyűlés megbízza az Országos Elnökséget és az 
Országos Tanácsot, hogy a Jogi Bizottsággal együttműködve tekintse át a csapatparancsnok 
felelősségeit, és – amennyiben szükséges – ennek megfelelően tegyen testületközi 
konszenzuson alapuló javaslatot az Alapszabály vonatkozó rendelkezéseinek bővítésére és 
egyértelműsítésére az Országos Küldöttgyűlés felé. 

(63 igen / 0 nem / 0 tartózkodás) 

Mandátumszám: 64 
 
 

OKGY 2021.OKGY 2021.OKGY 2021.OKGY 2021.12.05./12.05./12.05./12.05./19191919.... Az Országos Küldöttgyűlés megbízza az Országos Elnökséget és az 
Országos Tanácsot, hogy az érintettekkel, a megfelelő szakértőkkel és testületekkel 
egyeztetve vizsgálja meg az MCSSZ szervezeti szintjeinek pénzügyi tervezési éveit, más 
néven költségvetési ciklusait. 
Amennyiben indokolt, úgy adjon javaslatot az Alapszabály megfelelő részeinek 
módosítására. 

(58 igen / 4 nem / 0 tartózkodás) 

Mandátumszám: 64 
 
 

8888....    EgyebekEgyebekEgyebekEgyebek    
 

Kriszbacher Kriszbacher Kriszbacher Kriszbacher Gergő cst. (Gergő cst. (Gergő cst. (Gergő cst. (217.217.217.217.)))) ismerteti azt az Országos Tanács elé került és támogatott, Kollár 
Tamás és Szemerédi levente által kidolgozott javaslatot, miszerint az évi jelentések elkészítése a 
következő cserkészévtől automatizálva lenne az ECSET rendszerben. A tagdíjak fizetésének rendje 
pedig akként változna, hogy a cserkészév elején elkészült évi jelentés alapján azt egy cserkészévre 
előre fizetik majd meg a tagok. Csapatszinten január 15-ig kell majd megfizetni a kerületek részére 
a tagdíjat. A részletes anyagot és kapcsolódó alapszabály-módosító indítványt a következő OKGY-
ra terjesztik elő. 

 

Dr. Ványai László által felvetett indítványhoz kapcsolódóan KniplKniplKniplKnipl----Tarjányi Hedvig cst. (Tarjányi Hedvig cst. (Tarjányi Hedvig cst. (Tarjányi Hedvig cst. (10.10.10.10.)))) 
mondta el véleményét, mely szerint a korábbi felügyelőbizottságot ugyanúgy felelősséggel és 
beszámolási kötelezettséggel tartozik az OKGY felé. Olvasva a beszámolójukat, semmi olyat nem 
talált, hogy a korábbi közhasznúsági jelentést ne fogadja el a döntéshozó szerv. 

 

AlAlAlAli i i i Ádám Ádám Ádám Ádám csst. (csst. (csst. (csst. (305.305.305.305.)))) szerint, mivel nem kapták meg időben a vizsgálathoz szükséges anyagokat, 
indokolt volna a bocsánatkérés velük szemben. 

 

[Kivetítésre kerül az idei felügyelőbizottsági beszámoló.] 
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Kriszbacher Gergő cst. (217.) ismerteti az ASZ 64. § (3) bekezdését, valamint az SZMSZ vonatkozó 
rendelkezését, mely az indítványozási rendre vonatkozik. Ennek értelmében ülés kezdetén lehet 
felvenni indítványt, a jelenlévők harmadának támogatása mellett. 

 

A küldöttgyűlés 18 igen, 34 nem és 4 tartózkodás mellett nem fogadta el az alábbi indítványt: 

 
„Az Országos Küldöttgyűlés úgy határoz, hogy Dr. Ványai László (519.) indítványát megtárgyalja.” 
 

Mandátumszám: 58 
 

    

9999....    Országos elnöki lezárás, közös imaOrszágos elnöki lezárás, közös imaOrszágos elnöki lezárás, közös imaOrszágos elnöki lezárás, közös ima    
    

Bedekovics PéterBedekovics PéterBedekovics PéterBedekovics Péter    cst. (cst. (cst. (cst. (44443.)3.)3.)3.) Három kulcsgondolat köré fűzi záró gondolatait: a köszönet, a 
szomorúság és az előre tekintés. Köszönet illet mindenkit, aki jelen volt, részt vállal a Szövetség 
ügyeiben. A szomorúság ahhoz kapcsolódik, hogy a zárt ülésen elhangzott információk, melyek 
titkosak, kb. negyedórával később megjelentek a véleménylistán. Nagyon méltatlannak tartja 
mindezt. Megköszöni az önkéntesek és az iroda munkatársainak munkáját, közreműködését. Előre 
tekintve azt látja, hogy a növekedéshez sokszor nélkülözhetetlenek a krízisek, bízik benne, hogy 
ilyenformán a Szövetség hasznára válhat a jelen helyzet.  

Megköszöni mindenki részvételét, majd közös imával lezárja az ülést.  

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 
 

Schreiner Dénes csst. (432.) 
levezető elnök 

 
 
 
 
 Kollár Tamás csst. (1020.) Kriszbacher Gergő cst. (217.) 
 jegyzőkönyvvezető jegyzőkönyvvezető 
  
 
 
 
 
 Czibulka Áron csst. (314.) Kiss Rozália csst. (426.) 
 jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő 


