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egysé ges szerkezetbe foglalva
– A módosított szövegrészek dőlt betűvel szedve. –

Tartalom
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 3
A SZÖVETSÉG CÉLJA 3
ELVI ALAPOK 3
A CSERKÉSZET 3
ALAPELVEK 4
A cserkész kötelessége Isten iránt 4
A cserkész kötelessége hazája és embertársai
iránt 4
A cserkész kötelessége önmaga iránt 4
CSERKÉSZFOGADALOM ÉS CSERKÉSZTÖRVÉNY 4
A cserkészfogadalom 4
A cserkésztörvény 4
KOROSZTÁLYOK 5
TAGSÁG 5
A SZÖVETSÉG TAGJAI 5
A TAGSÁG LÉTREJÖTTE ÉS MEGSZŰNÉSE 6
CSAPATTAGSÁG 7
A TAGOK KÖTELESSÉGEI ÉS JOGAI 7
CSERKÉSZCSAPAT 8
CSERKÉSZCSAPAT LÉTREJÖTTE ÉS MEGSZŰNÉSE 8
ŐRS 8
RAJ 8
CSAPATVEZETŐSÉG 9
Csapatparancsnok 9
A cserkészcsapat felnőtt tagi gyűlése 10
A cserkészcsapat gazdálkodása 10
CSAPATKÜLDÖTT 10
TANÁCSADÓ TESTÜLET 10
FENNTARTÓ 10

ORSZÁGOS SZINT 14
ORSZÁGOS KÜLDÖTTGYŰLÉS 14
ORSZÁGOS TANÁCS 15
ORSZÁGOS NEVELÉSI TESTÜLET (ONT) 16
JOGI BIZOTTSÁG 16
ORSZÁGOS ELNÖKSÉG 17
Országos Külügyi bizottság 19
Egyéb országos vezetők 19
Országos iroda 19
A Szövetség gazdálkodása 19
LELKI KÖZÖSSÉGEK 20
FELÜGYELŐBIZOTTSÁG 20
ETIKAI BIZOTTSÁGOK ÉS ELJÁRÁS 20
KÖZHASZNÚSÁGGAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 21
A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE 22
HORIZONTÁLIS RENDELKEZÉSEK 22
MEGBÍZATÁSOK, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG 22
Választás 22
Kinevezés 23
Összeférhetetlenség 24
MUNKACSOPORTOK 25
A SZÖVETSÉGEN BELÜLI KOMMUNIKÁCIÓ 25
INDÍTVÁNYOZÁS, A NAPIREND KIEGÉSZÍTÉSE 25
HATÁROZATKÉPESSÉG 26
PÓTKÜLDÖTT ÉS PÓTTAG 26
JEGYZŐKÖNYV 26
DÖNTÉSHOZATAL 27
NYILVÁNOSSÁG 28
KIEGYENSÚLYOZOTTSÁG 28
KEZDEMÉNYEZÉS ÉS MOTIVÁCIÓ 28
ÉRTÉKELÉS 28

CSERKÉSZKÖRZET 11
FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK 28
CSERKÉSZKERÜLET 11
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 29
KERÜLET LÉTREJÖTTE ÉS MEGSZŰNÉSE 11
KERÜLETI KÜLDÖTTGYŰLÉS 11
KERÜLETI ELNÖKSÉG 12
Kerületi tanácsadó testület 13
Egyéb kerületi vezetők 13
A kerület gazdálkodása 13

MELLÉKLET 30
A SZÖVETSÉGBEN MŰKÖDŐ LELKI KÖZÖSSÉGEK 30

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
1. §

(1) A szervezet elnevezése: Magyar Cserkészszövetség (a továbbiakban: Szövetség).
(2) A Szövetség neve:
a) angolul Hungarian Scout Association,
b) németül Ungarischer Pfadfinderbund,
c) franciául Association des Scouts Hongrois.
(3) A Szövetség hivatalos rövidítése: MCSSZ.
(4) A Szövetség székhelye: 1025 Budapest, Tömörkény utca 3/A.
(5) A Szövetség az 1912. évben alapított Magyar Cserkészszövetség jogutódja, és hagyományainak
folytatója.
(6) A Szövetség a Cserkészmozgalom Világszervezetének (World Organisation of the Scout Movement,
WOSM) kizárólagos magyarországi tagja. A Szövetség a WOSM alapelveit és szabályzatait magára nézve
kötelezőnek ismeri el.
(7) A Szövetség hatóköre országos.
(8) A Magyar Cserkészszövetségek Fórumán keresztül együttműködik a többi magyar cserkészközösséggel.

A SZÖVETSÉG CÉLJA
2. §

A Szövetség célja szervezeti keretek között összefogni a magyarországi cserkészetet.

ELVI ALAPOK
A CSERKÉSZET
3. §

A cserkészet vallásos alapokon nyugvó, önkéntes, nem politikai ifjúságnevelő mozgalom, amely nemre,
származásra, bőrszínre vagy vallásra való tekintet nélkül nyitott mindenki számára, összhangban az alapító
Lord Baden-Powell of Gilwell által megfogalmazott alábbi célokkal, elvekkel és módszerrel.

4. §

A cserkészet küldetése, hogy a cserkészfogadalmon és a cserkésztörvényen alapuló értékrend révén
hozzájáruljon a fiatalok neveléséhez, ezáltal segítsen egy olyan jobb világ építésében, ahol az ember, mint
egyén, kiteljesíti önmagát, és építő szerepet játszik a társadalomban. A cserkészmozgalom önkéntesei
által ifjúságnevelést végez, illetve életmodellt nyújt, saját nem-formális nevelési módszerével, a helyi
közösségekkel együttműködve mindenkinek, aki nyitott elveire és cserkészközössége életében
tevékenyen részt vállal.1

5. §

(1) A cserkészet célja a fiatalok lelki, értelmi, érzelmi, testi és társas adottságainak, valamint szociális
érzékének kifejlesztése. Elő kívánja segíteni, hogy a fiatalok jellemes egyéniségként értékes és hasznos
tagjai legyenek a helyi közösségnek, a nemzetnek és az emberiségnek; emberebb emberré és magyarabb
magyarrá váljanak. Ezt a következőkkel éri el:2
(2) Jellemfejlődésük során bevonja a fiatalokat egy informális nevelési folyamatba.3
(3) Sajátos módszert használ, amelynek célja a nevelés és önnevelés útján a magabiztos, támogató, felelős
és elkötelezett személlyé formálás.
(4) Segíti, hogy a fiatalok a cserkészfogadalomban és a cserkésztörvényben kifejezett lelki, társadalmi és
személyes elvek alapján értékrendet alakítsanak ki.

1

Módosította az Országos Küldöttgyűlés 2014. április 12-én.
Módosította az Országos Küldöttgyűlés 2014. április 12-én.
3
Módosította az Országos Küldöttgyűlés 2014. április 12-én.
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ALAPELVEK
A cserkész kötelessége Isten iránt
6. §

A cserkész kötelessége az Istenbe vetett hitéből fakadó lelkiség megélése.

A cserkész kötelessége hazája és embertársai iránt
7. §

A cserkész hűséges hazája iránt, és teljesíti állampolgári kötelességeit. Hozzájárul a helyi, nemzeti és
nemzetek közötti békéhez, megértéshez és együttműködéshez. Tevékenyen részt vesz a társadalom
életében, tiszteletben tartja az emberi méltóságot, és óvja a természetet.

A cserkész kötelessége önmaga iránt
8. §

A cserkész felelős saját tettei és fejlődése iránt.

CSERKÉSZFOGADALOM ÉS CSERKÉSZTÖRVÉNY
A cserkészfogadalom
9. §

(1) A cserkészfogadalom:
„Én, … (teljes név) fogadom, hogy híven teljesítem kötelességeimet, melyekkel Istennek, hazámnak és
embertársaimnak tartozom. Minden lehetőt megteszek, hogy másokon segítsek. Ismerem a
cserkésztörvényt, és azt mindenkor megtartom.”4
(2) A cserkésztiszti fogadalom:
„Én, … (teljes név) becsületemre fogadom, hogy híven teljesítem kötelességeimet, amelyekkel Istennek,
hazámnak és embertársaimnak tartozom. Minden lehetőt megteszek, hogy másokon segítsek. Ismerem
a cserkésztörvényt és azt mindenkor megtartom. A rám bízott cserkészeket legjobb tehetségem szerint
nevelem, és mindenben jó példával járok előttük. Példámmal és munkámmal arra törekszem, hogy a
társadalom, a család és az egyes emberek életében a cserkésztörvény szelleme minél jobban
megvalósuljon. Semmiféle vallás-, vagy magyarellenes társulatnak tagja nem vagyok, és nem leszek.”
(3) A Szövetségben alkalmazott fogadalmaknak az (1) bekezdésben leírt fogadalom az alapja.
a) A nevelési program tartalmazza az egyes korosztályok fogadalmát (pl. kiscserkész ígéret).
b) A felnőttprogram tartalmazhat fogadalmakat.

A cserkésztörvény
10. §

4

A cserkésztörvény:
1. A cserkész egyenes lelkű, és feltétlenül igazat mond.
2. A cserkész híven teljesíti kötelességeit, melyekkel Istennek, hazájának és embertársainak tartozik.
3. A cserkész ahol tud, segít.
4. A cserkész minden cserkészt testvérének tekint.
5. A cserkész másokkal szemben gyengéd, magával szemben szigorú.
6. A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz és kíméli a növényeket.
7. A cserkész feljebbvalóinak jó lélekkel és készségesen engedelmeskedik.
8. A cserkész vidám és meggondolt.
9. A cserkész takarékos.
10. A cserkész testben és lélekben tiszta.

Módosította az Országos Küldöttgyűlés 2014. április 12-én.
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11. §

A cserkészmódszer a folyamatos önfejlesztés és önképzés eszköze az alábbiak révén: 5
a) őrsben (kisközösségben) való élet, amely vezetői példamutatás és útmutatás mellett magában
foglalja a következőket: a felelősség fokozatos megismerése és elfogadása, a jellemfejlődésre irányuló
önállóságra való képzés, továbbá a kompetencia, az önbizalom, a megbízhatóság, valamint az
együttműködésre és a vezetésre alkalmassá tevő képességek megszerzése,6
b) a cserkészfogadalom és cserkésztörvény,
c) a cselekedve tanulás (learning by doing),
d) a folyamatos, ösztönző, vonzó és hasznos tevékenységek, főként a természetben,
e) a magyar kultúra ápolása, különös tekintettel a népi hagyományokra.

KOROSZTÁLYOK
12. §

A tagok a Szövetség céljainak elérése érdekében korosztályokba szerveződnek

TAGSÁG
A SZÖVETSÉG TAGJAI
13. §

(1) Működő tag: fogadalmat vagy ígéretet tett természetes személy (a továbbiakban: cserkész). A működő
tagot a pártoló tag jogállása illet meg. 7
(2) Teljes jogú tag: az a fogadalmat tett cserkész, aki 18. életévét betöltötte, és aki a teljes jogú tagok közé az
Elektronikus Cserkész Tagnyilvántartó rendszerben (a továbbiakban: ECSET) való személyes aktiválás által
vagy csapatparancsnoka útján felvételt nyert (a továbbiakban: felnőtt tag). 8
a) Jelen alapszabály hatályba lépését követően jogi személy nem nyerhet felvételt a Szövetség teljes jogú
tagjai közé. A korábban teljes jogú tagságot nyert jogi személyeket (korábban: jogi személy rendes tagok,
fenntartó testületek) tagsági joguk megszűnéséig az általuk fenntartott cserkészcsapatban a felnőtt tag
jogai és kötelességei illetik meg (a továbbiakban: jogi személy teljes jogú tag). Tagsági jogaikat törvényes
képviselőjük útján képviselik a cserkészcsapatban.
b) A jogi személy teljes jogú tag egyetlen általa fenntartott cserkészcsapat taglétszámához egy fővel
hozzászámítandó. Amennyiben egy teljes tagsági joggal rendelkező jogi személy több cserkészcsapatot
tart fenn, úgy a jogi személy írásban nyilatkozik, hogy az adott naptári évben melyik általa fenntartott
cserkészcsapat tagja kíván lenni. A cserkészcsapat megszűnésének esetét kivéve a jogi személy egy adott
naptári éven belül nem lehet másik cserkészcsapat tagja.
(3) Pártoló tag: természetes vagy jogi személy, aki a Szövetség vagy valamely szervezeti egysége munkáját
anyagi támogatással, vagy bármely más módon érdemben és jelentősen segíti, és kérelmére az országos
elnökség által felvételt nyer. A pártoló tag szavazati joggal nem bír, tisztségviselővé nem választható, a
Szövetség szerveiben csak tanácskozási joggal vehet részt.9
(4) Tiszteletbeli tag: természetes személy, akinek egy kerület, körzet vagy csapat képviselője vagy egy teljes
jogú tag részletes ajánlása alapján a Magyar Cserkészszövetség országos elnöksége példaszerű életvitele
és munkássága elismeréseképpen tiszteletbeli tagságot adományoz. A tiszteletbeli tag szavazati joggal
nem bír, tisztségviselővé nem választható, a Szövetség szerveiben csak tanácskozási joggal vehet részt.10
(5) Tagjelölt: ígéretet vagy fogadalmat nem tett természetes személy, aki kérte felvételét valamely
cserkészcsapatba. A fogadalomtétel után a csapatparancsnok gondoskodik a tagjelölt működő tagként
való átvezetéséről az ECSET rendszerben. 11

5

Módosította az Országos Küldöttgyűlés 2017. november 19-én.
Módosította az Országos Küldöttgyűlés 2014. április 12-én.
7
Módosította az Országos Küldöttgyűlés 2017. november 19-én.
8
Módosította az Országos Küldöttgyűlés 2017. november 19-én.
9
Beiktatta az Országos Küldöttgyűlés 2015. április 11-én.
10
Beiktatta az Országos Küldöttgyűlés 2015. április 11-én.
11
Módosította az Országos Küldöttgyűlés 2017. november 19-én.
6
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A TAGSÁG LÉTREJÖTTE ÉS MEGSZŰNÉSE
14. §

(1) Cserkész vagy felnőtt tag lehet az, aki
a) fogadalmat vagy ígéretet tett, 12
b) írott nyilatkozatban (kiskorú esetén törvényes képviselője által is aláírva) kérte felvételét egy
cserkészcsapatba,
c) ha a 18. életévének betöltése után kíván fogadalmat tenni/csapatba jelentkezni, akkor kitöltötte és
leadta a kerületének a Belépési kérvény felnőtt korú személynek című nyomtatványt, valamint az
Ajánlás felnőtt korú személynek a Magyar Cserkészszövetségbe való belépéséhez című
nyomtatványokat, és ezek alapján a kerületi vezetőség őt a csapatba felvételre ajánlja,13
d) a cserkészcsapat parancsnoka a csapatba felvette, és
e) befizette az esedékes tagdíjat.
(2) Tagjelölt az lehet, aki:
a) írott nyilatkozatban (kiskorú esetén törvényes képviselője által is aláírva) kérte felvételét egy
cserkészcsapatba és
b) ha a 18. életévét betöltötte, akkor kitöltötte és leadta a kerületének a Belépési kérvény felnőtt korú
személynek című nyomtatványt, valamint az Ajánlás felnőtt korú személynek a Magyar
Cserkészszövetségbe való belépéséhez című nyomtatványokat, és ezek alapján a kerületi vezetőség
őt tagjelöltnek ajánlja, és14
c) a cserkészcsapat parancsnoka a csapatba felvette.

15. §

(1) Ha a tag az adott év március 1-jéig nem fizette be a tagdíjat, a Szövetség – a jogkövetkezményekre történő
figyelmeztetés mellett15 – felszólítja a tagot a tagdíj befizetésére.
(2) Ha a tag az adott év június 30-ig nem fizette be a tagdíjat, és legalább két felszólítást kapott, működő
vagy teljes jogú tagsági viszonya megszűnik. A felszólítások során a tagot figyelmeztetni kell tagsági
jogának megszűnésére mint jogkövetkezményre.16

16. §

(1) A működő vagy teljes jogú tagság megszűnik
a) a tagdíj befizetésének elmulasztásával, a 15. § rendelkezései szerint.
b) a tag kilépésével. A szervezeti és működési szabályzat függelékét képező kilépési nyilatkozatot a
cserkészcsapat parancsnokához vagy az országos elnökséghez kell a kilépő tagnak benyújtania, aki
vagy amely a benyújtást követő nyolc napon belül intézkedik a tag ECSET-ben történő törléséről.
c) a tag Szövetségből való kizárásával. A tag kizárása etikai eljárás keretén belül lehetséges, amennyiben
a tag a Szövetség érdekeivel ellentétesen cselekszik, a Szövetség jó hírét sértő vagy nem cserkészhez
méltó magatartást tanúsít (lásd 9-10. §). A tag az eljárás során mind személyesen, mind írásban
előterjesztheti védekezését. Az etikai bizottság döntése ellen a tag az etikai szabályzatban részletezett
módon fellebbezéssel élhet. Az Etikai Bizottság a tagot kizárja a Szövetségből, amennyiben a
felnőttként belépő tag a „Belépési kérelem felnőtt korú személynek” című dokumentumban a
valóságnak nem megfelelő információt tüntetett fel. 17
d) amennyiben cserkészcsapatbeli tagsága három hónapon túl szünetel [17. § (1)-(2)];
e) a tag halálával.
(2) A tagjelöltség megszűnik:
a) működő taggá válással
b) ha a tagjelölt két év után nem köteleződik el (azaz nem tesz ígéretet vagy fogadalmat)
c) a tagjelölt kilépésével. A szervezeti és működési szabályzat mellékletét képező kilépési nyilatkozatot
a cserkészcsapat parancsnokához vagy az országos elnökséghez kell a kilépő tagnak benyújtania,
aki vagy amely a benyújtást követő nyolc napon belül intézkedik a tag adatainak az ECSET-ben
történő törléséről.

12

Módosította az Országos Küldöttgyűlés 2017. november 19-én.
Beiktatta a az Országos Küldöttgyűlés 2018. december 9-én.
14
Beiktatta a az Országos Küldöttgyűlés 2018. december 9-én.
15
Beiktatta az Országos Küldöttgyűlés 2015. április 11-én.
16
Beiktatta az Országos Küldöttgyűlés 2015. április 11-én.
17
Utolsó mondattal kiegészítette az Országos Küldöttgyűlés 2018. december 9-én.
13
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d)

e)

f)

a tagjelölt cserkészcsapatban való aktív tevékenységének egy éven túli hiányával. Erre a
csapatparancsnok figyelmezteti a tagjelöltet, ill. kiskorú esetén törvényes képviselőjét. Ennek
eredménytelensége után a tagjelölt kizárásáról a csapatparancsnok dönt.
a tagjelölt Szövetségből való kizárásával. A tagjelölt kizárása etikai eljárás keretén belül lehetséges,
amennyiben a tagjelölt az Szövetség érdekeivel ellentétesen cselekszik, az Szövetség jó hírét sértő
vagy nem cserkészhez méltó magatartást tanúsít (lásd 9-10. §). A tagjelölt az eljárás során mind
személyesen, mind írásban előterjesztheti védekezését. Az etikai bizottság döntése ellen a tagjelölt
az etikai szabályzatban részletezett módon fellebbezéssel élhet. Az Etikai Bizottság a tagot kizárja a
Szövetségből, amennyiben a felnőttként belépő tag a „Belépési kérelem felnőtt korú személynek”
című dokumentumban a valóságnak nem megfelelő információt tüntetett fel. 18
a tagjelölt halálával.

CSAPATTAGSÁG
17. §

(1) A tagjelölt, a cserkész és a felnőtt tag tagja egyetlen általa választott cserkészcsapatnak. A cserkészcsapat
tagja az, akit a csapatparancsnok az írott belépési nyilatkozat elfogadásával a cserkészcsapatba felvesz. A
csapattagság megszűnik, ha a tag kilép a cserkészcsapatból, az általa választott cserkészcsapat
megszűnik, valamint a tagság megszűnésével [16. §].
(2) A cserkészcsapat megszűnése esetén a cserkészcsapat aktív cserkésze három hónapon belül másik
cserkészcsapatot választ.

A TAGOK KÖTELESSÉGEI ÉS JOGAI
18. §

18
19

(1) A cserkész kötelességei:
a) megtartja cserkészfogadalmát és a cserkésztörvényt, ezek szellemében él, 19
b) betartja ezt az alapszabályt és a Szövetség rá vonatkozó szabályzatait valamint a Szövetség szerveinek
rá vonatkozó határozatait,
c) befizeti az adott évi tagdíjat vagy az országos küldöttgyűlés által meghatározott minimális anyagi
hozzájárulást, és
d) nem veszélyezteti a Szövetség céljainak megvalósulását.
(2) A cserkész jogai:
a) részt vehet a Szövetség tevékenységében és rendezvényein,
b) az erre vonatkozó szabályoknak megfelelően használhatja a Szövetség ingó és ingatlan
vagyontárgyait, és
c) viselheti a vonatkozó szabályzatban meghatározott cserkészruhát és cserkészjelvényt.
(3) A felnőtt tag joga továbbá, hogy az ebben az alapszabályban és más szabályzatokban meghatározottak
szerint
a) éljen szavazati jogával, és
b) tisztségekre megválasszák.
(4) A pártoló és a tiszteletbeli tagot megilletik a (2) bekezdés a) pontban szereplő jogok; kötelességük az
(1) bekezdés d) pontjának tiszteletben tartása.
(5) A tagjelölt kötelességei:
a) törekedni a cserkészfogadalom és a cserkésztörvény szellemében élni,
b) betartja ezt az alapszabályt és a Szövetség rá vonatkozó szabályzatait valamint, a Szövetség szerveinek
rá vonatkozó határozatait,
c) nem veszélyezteti a Szövetség céljainak megvalósulását.
(6) A tagjelölt jogai:
a) részt vehet a Szövetség tevékenységében és rendezvényein,
b) az erre vonatkozó szabályoknak megfelelően használhatja a Szövetség ingó és ingatlan
vagyontárgyait, és
c) viselheti és használhatja a vonatkozó szabályzatban meghatározott cserkészruhát és cserkészjelvényt.

Utolsó mondattal kiegészítette az Országos Küldöttgyűlés 2018. december 9-én.
Módosította az Országos Küldöttgyűlés 2017. november 19-én.
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(7) A jogi személy teljes jogú tag kötelessége
a) betartja ezt az alapszabályt és a Szövetség rá vonatkozó szabályzatait valamint a Szövetség
szerveinek rá vonatkozó határozatait,
b) befizeti az adott évi tagdíjat
c) nem veszélyezteti a Szövetség céljainak megvalósulását.

CSERKÉSZCSAPAT
19. §

(1) A cserkészcsapat a Szövetség legkisebb szervezeti egysége.
(2) A cserkészcsapat legalább két aktív felnőtt tagból és legalább két működő őrsből áll.

CSERKÉSZCSAPAT LÉTREJÖTTE ÉS MEGSZŰNÉSE
20. §

(1) Cserkészcsapatot (a továbbiakban: csapat) legalább két felnőtt tag indíthat.
(2) Cserkészcsapat indításának szándéka esetén fel kell venni a kapcsolatot a területileg illetékes kerület
elnökségével.
(3) A kerületi elnökség tájékoztatást ad a cserkészcsapatot indítók számára a cserkészcsapat indításának
feltételeiről és a szükséges képzések elvégzésének és a szükséges tudás megszerzésének lehetőségéről.
(4) A kerületi elnökség kinevez egy mentort, aki tanáccsal, gyakorlati lehetőségekkel és más lehetséges
formákban támogatja az induló cserkészcsapatot, továbbá kinevezhet egy mentorcsapatot, mely az
induló cserkészcsapatot saját rendezvényeire befogadja.
(5) Ha az induló cserkészcsapatban a 19. § (2) bekezdésében leírt feltételek teljesülnek, akkor ezt a tényt
jelenteni kell a kerületi elnökségnek, amely kezdeményezi az országos tanácsnál, hogy vegye
nyilvántartásba az induló cserkészcsapatot. A cserkészcsapat a nyilvántartásba vétellel jön létre.

21. §

(1) Ha a 19. § (2) bekezdésében leírt feltételek egy cserkészcsapatban huzamosabb ideig nem teljesülnek, a
kerületi elnökség kezdeményezheti az országos tanácsnál a cserkészcsapatnak a Szövetség
nyilvántartásából való törlését.
(2) Az illetékes kerület véleményének kikérése után az országos tanács törli a cserkészcsapatot a
nyilvántartásból, ha a két éven keresztül
a) nem számol be tevékenységéről, vagy
b) nem érkezik tagdíjbefizetés a csapattól.
(3) A cserkészcsapat a nyilvántartásból való törléssel szűnik meg.

ŐRS
22. §

(1) 4–15 azonos korosztályba tartozó és általában azonos nemű (a nevelési program függvényében) cserkész
vagy tagjelölt őrsöt (kisközösséget) alkot. A valamely korosztályba tartozó tag őrsbe tartozik.20
(2) Az őrsöt előírt cserkészképesítéssel rendelkező cserkész vagy felnőtt tag vezeti, akit – ha van
rajparancsnok, annak javaslatára – a csapatparancsnok nevez ki.
(3) Az őrsvezető
a) szervezi az őrs életét,
b) vezeti az őrsöt, és
c) képviseli az őrsöt.

RAJ
23. §

20

(1) A cserkészcsapat rajokra osztható. A raj őrsökből áll, amelyek lehetőleg azonos korosztályúak vagy azonos
területen működnek.
(2) Ha a cserkészcsapatban nincsenek rajok, akkor az alábbiakban rajon a cserkészcsapatot, rajparancsnokon
pedig a csapatparancsnokot vagy a rajparancsnoki feladatok ellátására kinevezett helyettesét kell érteni.

Módosította az Országos Küldöttgyűlés 2014. április 12-én.
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(3) A rajt előírt cserkészképesítéssel rendelkező felnőtt tag vezeti, akit a csapatparancsnok nevez ki. A
rajparancsnok a Szövetség nevelési programjának legfőbb alkalmazója, és így a Szövetségben folyó
nevelőmunka elsődleges végzője.
(4) A rajparancsnok
a) figyelemmel kíséri az egyes cserkészek fejlődését,
b) figyelemmel kíséri az őrsök életét és lehetőleg jelen van tevékenységeiknél,
c) támogatja az őrsvezetőket, és felügyeli munkájukat,
d) képviseli a rajt,
e) kapcsolatot tart a szülőkkel,
f) tevékenységeket szervez a raj számára, és
g) a csapatparancsnoknak javaslatot tesz az őrsvezetők kinevezésére.

CSAPATVEZETŐSÉG
24. §

(1) A csapatvezetőség a cserkészcsapat vezető szerve, célja a csapat életének szervezése és a minőségi
cserkészmunka biztosítása.
(2) A csapatvezetőség
a) szervezi a csapat életét a Szövetség nevelési programja szerint,21
b) meghatározza a csapat fejlődésének irányát,
c) gyarapítja a csapat működéséhez szükséges erőforrásokat,
d) elfogadja a cserkészcsapat adott cserkészévre szóló munkatervét és költségvetését,
e) tagjai a cserkészcsapat életébe a cserkészcsapat környezetéből szükség szerint igyekeznek új
cserkészvezetőket bevonni, és
f) tagjai gondoskodnak továbbképzésükről.
(3) A csapatvezetőség tagjai:
a) a csapatparancsnok és helyettese, illetve helyettesei,
b) azok a felnőtt tagok, akik kinevezésük alapján részt vesznek a cserkészcsapat valamely őrsének vagy
rajának vezetésében,
c) a csapat előírt cserkészképesítéssel rendelkező felnőtt tagjai.

Csapatparancsnok
25. §

(1) A csapatvezetőség javaslatára a csapat felnőtt tagjai önmaguk közül egy előírt cserkészképesítéssel
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. 22 23
(2) A csapatparancsnok erkölcsi felelősséggel tartozik a cserkészcsapat folyamatos működéséért és
fejlődéséért, a cserkészcsapatban folyó cserkészmunka színvonaláért és a csapat anyagi ügyeiért.24
(3) A csapatparancsnok
a) a cserkészfogadalom, a cserkésztörvény, a cserkészmódszer, ezen alapszabály és a Szövetség többi
szabályzata, valamint a Szövetség, a kerület és a körzet döntéseinek megfelelően vezeti a csapatot, 25

b) csapatában támogatja a gyermekvédelmi prevenciót azzal, hogy elősegíti a cserkésznevelés által a
gyermekek biztonságát, egymás határainak tiszteletben tartását,26
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,27
d) összehívja és vezeti a csapatvezetőség és a felnőtt tagi gyűlés üléseit,

21

Az „és felnőtt” szövegrészt az Országos Küldöttgyűlés 2014. április 12-én törölte.
Módosította az Országos Küldöttgyűlés 2014. április 12-én.
23
Módosította az Országos Küldöttgyűlés 2016. október 16-án
24
Az „és jogi” szövegrész az Országos Küldöttgyűlés által 2014. április 12-én törlésre került.
25
Módosította az Országos Küldöttgyűlés 2017. november 19-én.
26
Beiktatta és a többi pont számozását módosította az Országos Küldöttgyűlés 2021. december 5-én.
27
Beiktatta és a többi pont számozását módosította az Országos Küldöttgyűlés 2021. december 5-én.
22
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e) képviseli a cserkészcsapatot, csapatküldöttként részt vesz a kerületi küldöttgyűléseken,28
f) kinevezi az őrsvezetőket, ha van rajparancsnok a cserkészcsapatban, akkor a megfelelő rajparancsnok
javaslatára,
e) kinevezhet rajparancsnokokat,
f) kinevezhet egy vagy több csapatparancsnok-helyettest a helyettesítési jogkörök meghatározásával, és
g) a csapatvezetőségnek és a csapat felnőtt tagjainak évente beszámolót készít, amely tartalmazza az
előző cserkészév csapatmunkatervének és költségvetésének megvalósulását.

A cserkészcsapat felnőtt tagi gyűlése
26. §

(1) A cserkészcsapat felnőtt tagi gyűlését összehívhatja a csapatparancsnok, a csapatparancsnok helyettese
vagy a felnőtt tagok legalább egynegyede.

A cserkészcsapat gazdálkodása
27. §

(1) A cserkészcsapat vagyona a csapatban folyó nevelési tevékenységet szolgálja. A cserkészcsapat a
Szövetség része, így vagyona egyben a Szövetség vagyona is. A cserkészcsapat évente frissített leltárt
vezet vagyonáról.
(2) A cserkészcsapat pénzügyeiben átláthatóvá kell tenni, hogy az egyes tevékenységek költségeiből
mennyit állt a cserkészcsapat, mennyit állt a fenntartó és mennyit álltak esetleges más közreműködők.

CSAPATKÜLDÖTT
28. §

(1) A csapat teljes jogú tagjai önmaguk közül a csapatparancsnok mint csapatküldött esetleges
helyettesítésére pótküldöttet választanak. Amennyiben a csapat teljes taglétszáma a 35 főt meghaladja,
úgy minden további megkezdett 35 fő után választanak egy küldöttet és egy pótküldöttet, aki –
tekintettel a 66. § rendelkezéseire is – a cserkészcsapatot a csapatparancsnokkal mint választott
csapatküldöttel együtt, vele azonos jogkörrel, a kerületi küldöttgyűlésen képviseli.
(2) A csapatparancsnok csapatküldöttként csapatparancsnoki megbízatása megszűnéséig járhat el. A
csapatparancsnokon kívül választott csapatküldött és pótküldött megbízatására a választásra előírt
rendelkezések az 59. § (1) a) és g) pontjának kivételével irányadók. A csapatküldött felnőtt tagi gyűlés
keretében visszahívható.29

TANÁCSADÓ TESTÜLET
29. §

(1) A csapatvezetőség legfeljebb három cserkészévre felkérhet szövetségi tagsággal nem rendelkező
személyeket arra, hogy alkossanak tanácsadó testületet, és így segítsék a cserkészcsapat munkáját. A
tanácsadó testület létszáma legalább 3 fő, közülük legalább 1 fő a csapat egy cserkészének szülője.
(2) A tanácsadó testület ülését a csapatparancsnok hívja össze évente legalább kétszer.

FENNTARTÓ
30. §

28
29

(1) A cserkészcsapat megállapodást köthet egy vagy több jogi személlyel (a továbbiakban: fenntartó) a
cserkészcsapat fenntartásáról.
(2) A megállapodásban részletezni kell, hogy a fenntartó milyen – elsősorban természetbeni – támogatással
segíti a cserkészcsapat munkáját. A fenntartóval kötött megállapodás elektronikus példányát a
csapatparancsnok haladéktalanul megküldi a kerületi és az országos elnökségnek.
(3) A fenntartó nem lehet politikai párt vagy gazdasági társaság. A cserkészcsapat politikai párttal vagy
gazdasági társasággal kötött ilyen jellegű megállapodása semmis.

A (3) bekezdés b) és c) pontjait az Országos Küldöttgyűlés 2014. április 12-én módosította.
Az (1) és (4) bekezdéseket az Országos Küldöttgyűlés 2014. április 12-én módosította.
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CSERKÉSZKÖRZET
31. §

(1) A cserkészcsapat tartozhat egyetlen, saját maga által választott cserkészkörzethez (a továbbiakban:
körzet).
(2) A körzet legalább három, egymáshoz földrajzilag közeli cserkészcsapatból áll.
(3) Körzet nyilvántartásba vételét az érintett kerületi elnökség vagy kerületi elnökségek kezdeményezik az
országos tanácsnál. A cserkészkörzet a nyilvántartásba vétellel jön létre és ugyanilyen eljárással, a
nyilvántartásból való törléssel szűnik meg.

CSERKÉSZKERÜLET
32. §

(1) A Szövetség működési területe, Magyarország, cserkészkerületekre (a továbbiakban: kerület) oszlik.
(2) A kerület területe egy vagy több, egymással határos megyéből vagy járásból áll. Egy járás egyetlen
kerülethez tartozik.30
(3) Pest megyére és Budapestre a (2) bekezdést nem kell alkalmazni.
(4) A kerületek felsorolását, kiterjedését a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza.

KERÜLET LÉTREJÖTTE ÉS MEGSZŰNÉSE
33. §

Kerület meglévő kerület szétválásával jöhet létre a következő módon:
a) A kerületi küldöttgyűlés elfogad egy határozatot, amely kimondja, hogy a kerület több kerületre kíván
szétválni. A határozathoz csatolni kell egy hatásvizsgálatot, amely minden kétséget kizáróan
bemutatja, hogy az így létrejövő új, kisebb kerületek teljes mértékben képesek teljesíteni az ezen
alapszabály és más szabályzatok, valamint a jogszabályok által rájuk rótt kötelezettségeket.
b) Az országos elnökség értékeli a határozatot, és javaslatot tesz az országos tanácsnak.
c) A kerületek az országos tanács nyilvántartásba vételről szóló döntésével jönnek létre.

34. §

(1) Kerület egy szomszédos kerülettel való egyesüléssel vagy egyesítéssel szűnik meg. A kerület területe több
szomszédos kerülethez is kerülhet.
(2) Az egyesülés menete:
a) Az érintett kerületek küldöttgyűlései elfogadnak egy-egy határozatot, amely kimondja az egyesülési
szándékot.
b) Ezt követően a kerületek egyesülése az országos tanács nyilvántartásba vételről szóló döntésével
történik meg.
(3) Az egyesítés menete:
a) Az országos elnökség, miután megvizsgálta a kerületi elnökség előző naptári évről szóló
beszámolóját, és megállapítja, hogy a kerület nem képes teljes mértékben teljesíteni az ezen
alapszabály és más szabályzatok, valamint a jogszabályok által rá rótt kötelezettségeket, javasolja az
országos tanácsnak, hogy a kerületet egyesítse valamely szomszédos kerülettel.
b) Az országos tanács abszolút többséggel dönt az országos elnökség javaslatáról.

34/A.§ (1) Egy járáshoz tartozó csapatok kezdeményezhetik a működési területüket adó járás egy szomszédos
kerülethez történő áthelyezését.
(2) A kerületváltás módját a Szervezeti és Működési Szabályzat szabályozza.

KERÜLETI KÜLDÖTTGYŰLÉS
35. §

30

(1) A kerületi küldöttgyűlés a kerület vezető szerve.
(2) A kerületi küldöttgyűlés
a) elfogadja a kerületi elnökség előző naptári évről szóló beszámolóját,
b) elfogadja a kerület adott naptári évre szóló költségvetését,

Módosította az Országos Küldöttgyűlés 2021. december 5-én.
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(3)
(4)

(5)
(6)
(7)
(8)

c) a kerületben működő csapatok előírt cserkészképesítéssel rendelkező felnőtt tagjai közül
megválasztja a kerületi elnökséget,
d) a kerület lehetőleg előírt cserkészképesítéssel rendelkező felnőtt tagjai közül a kerület teljes
taglétszámára vonatkozóan minden megkezdett 200 fő után választ egy küldöttet és egy
pótküldöttet, de legalább öt küldöttet és öt pótküldöttet, aki a kerületet a következő rendes kerületi
küldöttgyűlésig az országos küldöttgyűlésen képviseli, és 31
e) a kerület lehetőleg előírt cserkészképesítéssel rendelkező felnőtt tagjai közül a kerület teljes
taglétszámára vonatkozóan minden megkezdett 1000 fő után választ egy országostanács-tagot és
egy országostanács-póttagot.
A kerületi küldöttgyűlés tagjai a cserkészcsapatok küldöttei.
A kerületi küldöttgyűlés tanácskozási jogú tagjai:
a) a kerületi elnökség tagjai (nem saját cserkészcsapataik képviseletében),
b) a kerületi tanácsadó testület tagjai,
b) a kerülettel szomszédos kerületek elnökségének egy-egy tagja,
c) az országos elnökség egy tagja,
d) a határon túli magyar cserkészszövetségek kerülettel szomszédos területi egységei elnökségének
egy-egy tagja és
e) az Országos Tanács kerületek által megválasztott tagjai és póttagjai (nem saját cserkészcsapatuk
képviseletében).32
A kerületi küldöttgyűlést a kerület elnöke hívja össze a napirend-tervezet kiküldésével legkésőbb az ülés
előtt négy héttel. A kerületi küldöttgyűlés saját tagjai közül megválasztja levezető elnökét.
A kerületi küldöttgyűlés évente legalább egyszer ülésezik. Az évi rendes ülésre januárban vagy
februárban kerül sor.
A kerületi küldöttgyűlés rendkívüli ülését össze kell hívni, ha azt tagjainak egyötöde, a kerületi elnökség
vagy a felügyelőbizottság kéri.
A kerületi küldöttgyűlés jegyzőkönyvének elektronikus példányát az ülés után legkésőbb egy héttel,
egyik nyomtatott és hitelesített példányát az ülés után legkésőbb négy héttel meg kell küldeni az
országos elnökségnek.

KERÜLETI ELNÖKSÉG
36. §

(1) A kerületi elnökség a kerület operatív és stratégiai szerve: támogatja a kerület csapatait, biztosítja a
kerület zökkenőmentes működését, és kialakítja a kerület fejlődésének irányait.
(2) A kerületi elnökség
a) a cserkészfogadalom, a cserkésztörvény, a cserkészmódszer, ezen alapszabály és a Szövetség többi
szabályzata, valamint a Szövetség és a kerületi küldöttgyűlés döntéseinek megfelelően vezeti a
kerületet, 33
b) segíti és figyelemmel kíséri a csapatok és a körzetek megalakulását, működését, valamint esetükben
ennek az alapszabálynak, a Szövetség többi szabályzatának és iránymutatásának, valamint nevelési
programjának34 megvalósulását,
c) támogatja a kerület meglévő és új cserkészcsapatait és cserkészkörzeteit
ca) információval,
cb) vezetői fejlesztésével,
cc) szakmai és pedagógiai tudással és
cd) mentorálás biztosításával,
d) elbírálja a kerület csapataiba jelentkező 18. életévüket betöltött személyek Belépési kérvény
felnőttkorú személynek című kérvényét, valamint az Ajánlás felnőtt korú személynek a Magyar

31

A létszámokat módosította az Országos Küldöttgyűlés 2017. november 19-én.
Beiktatta az Országos Küldöttgyűlés 2019. december 1-én.
33
Módosította az Országos Küldöttgyűlés 2017. november 19-én.
34
A „és felnőtt” szövegrészt az Országos Küldöttgyűlés 2015. április 11-én törölte.
32
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(3)
(4)

(5)
(6)

(7)
(8)

Cserkészszövetségbe való belépéséhez című dokumentumokat, és döntéséről írásban értesíti az
érintett csapat parancsnokát, 35
e) biztosítja a kerület működésének (többek között pénzügyi és adminisztratív) feltételeit,
f) tevékenységeket szervez a Szövetség tulajdonában álló vagy általa kezelt ingatlanokba; az
ingatlanokat kezeli, karbantartja és fejleszti,
g) kezeli, karbantartja és fejleszti a Szövetség tulajdonában álló eszközöket, és a tagság részére biztosítja
ezek használatának feltételeit,
h) évente legalább négyszer írásban tájékoztatja a kerület csapatait a kerületet érintő ügyekről,
i) megszervezi a kerületi küldöttgyűlést,
j) rendszeres szakmai kapcsolatot tart a kerület területén működő
ia) államigazgatási hivatalokkal és ezek szerveivel,
ib) köznevelési és egyéb hatóságokkal és
ic) egyházakkal,
k) működteti a kerületi irattárat,
l) vezeti a kerületi határozatok tárát, amely a kerületi küldöttgyűlés és a kerületi elnökség határozatait
tartalmazza,
m) az a)–l) pontok alapján beszámolót készít a kerületi küldöttgyűlésre, amely tartalmazza a kerület és az
elnökség előző évi tevékenységeit és az előző évi költségvetés végrehajtását. Ezt a beszámolót a
kerületi küldöttgyűlés által elfogadott formában március 15-ig elküldi az országos elnökségnek,
n) a kerületi küldöttgyűlés számára elfogadásra elkészíti az adott év költségvetés tervezetét. A
küldöttgyűlés által elfogadott költségvetést március 15-ig elküldi az országos elnökségnek, és
o) megválasztja az országos küldöttgyűlésen képviseleti joggal rendelkező tagját.
A kerületi elnökség feladatai ellátásának elősegítésére igénybe veheti a Szövetség által fizetett
alkalmazottak vagy önkéntesek munkáját.
A kerületi elnökség tagjai:
a) a kerületi elnök, a kerület általános képviselője,
b) a kerületi ügyvezető elnök, a kerület rendelkezésére álló erőforrások gyarapításának felelőse, és
c) a kerületi vezetőtiszt, a kerületben zajló cserkészet szakmai irányítója.
A konkrét feladatokat az elnökség tagjai egymást közt elosztják, ennek során a fentiektől eltérhetnek.
A kerületi elnökség tagjai az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: civil törvény) értelmében
a Szövetség felelős személyei.
A kerületi elnökség elnöke a kerületi elnök.
A kerületi elnökség évente legalább ötször ülésezik.

Kerületi tanácsadó testület
37. §

(1) A kerületi elnökség saját megbízatásának idejére felkérhet szövetségi tagsággal rendelkező és nem
rendelkező személyeket, hogy alkossanak kerületi tanácsadó testületet, és így segítsék a kerületi
cserkészmunkát. A testület tagjainak száma legalább három fő.
(2) A tanácsadó testület ülését a kerületi elnök hívja össze évente legalább kétszer.

Egyéb kerületi vezetők
38. §

A kerületi elnökség tagjai munkájuk segítésére, meghatározott vezetői feladatok ellátására kerületi
korosztályi, szakmai és szakági vezetőket nevezhetnek ki. A kerületi szakvezetők együttműködnek a
szakterületükön illetékes országos szakvezetőkkel.

A kerület gazdálkodása
39. §

35

(1) A kerület pénzügyeit önálló bankszámlán bonyolítja. A bankszámla feletti rendelkezési jogot a kerületi
elnökség tagjai, egyenként és önállóan gyakorolják.

Beiktatta az Országos Küldöttgyűlés 2018. december 9-én.
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(2) Tagdíj csak a kerületi bankszámlára, illetve házipénztárba fizethető be. Amennyiben a kerület nem teljesíti
az elvárható minimális pénzügyi, beszámolási és átutalási kötelességeit, az országos tanács
felfüggesztheti a tagdíjbeszedési jogát. Ebben az esetben a Szövetség központi bankszámlájára vagy
házipénztárába történik a befizetés.
(3) A kerület által szervezett tevékenységek költségét a kerület fizeti. Kivételes és indokolt esetben a kerület
megállapodást köthet más cserkész célú ifjúsági civil szervezettel, ebben az esetben átláthatóvá kell tenni
a tagok által cserkész célú tevékenységre fizetett összegek felhasználását.
(4) Fogyóeszköz kivételével csak a kerület szerezhet be a tagi befizetésekből finanszírozott tevékenységhez
kapcsolódóan tárgyi eszközt. Ettől a kerületi elnökség határozatával kivételes esetben el lehet térni.
(5) A kerület a Szövetség része, így vagyona egyben a Szövetség vagyona is. A kerület évente frissített leltárt
vezet vagyonáról.

ORSZÁGOS SZINT
ORSZÁGOS KÜLDÖTTGYŰLÉS
40. §

(1) Az országos küldöttgyűlés a Szövetség legfőbb döntéshozó szerve. 36
(2) Az országos küldöttgyűlés
a) elfogadja és módosítja a Szövetség alapszabályát,
b) elfogadja és módosítja a Szövetség nevelési programját,
c) elfogadja az országos elnökség, az etikai bizottság, a felügyelőbizottság és a jogi bizottság37 előző
naptári évről szóló beszámolóját,
d) elfogadja a Szövetség előző évről szóló pénzügyi beszámolóját a közhasznúsági melléklettel,
e) elfogadja a Szövetség adott naptári évre szóló költségvetését és az előző naptári évről szóló számviteli
beszámolóját,
f) elfogadja a következő naptári évi tagdíj mértékét,
g) jóváhagyja és megszünteti a lelki közösségeket, 38
h) tájékoztatást kap a Szövetség által részben vagy egészben tulajdonolt gazdasági társaságok
eredménykimutatásairól,
i) megválasztja az országos elnökséget, a felügyelőbizottság és az első- és másodfokú etikai bizottság
és a jogi bizottság tagjait, 39
j) dönt a hirdetési, reklám, közvetítési jogokkal kapcsolatosan egy évnél hosszabb időre kötendő
szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazás, valamint újabb felhatalmazás megadásáról [Civil
törvény 8. §],
k) tagjai négyötödének igen szavazatával kimondhatja a Szövetség más szervezettel való egyesülését,
szétválását vagy megszűnését 40

l) a szövetségi igazgató mint az Országos Iroda vezetője által tájékoztatást kap az Országos Iroda
munkájáról, valamint 41
m) az országos tanács elnöke által tájékoztatást kap az országos tanács mint testület munkájáról.42
(3) Az országos küldöttgyűlés tagjai a kerületek küldöttei.
(4) Az országos küldöttgyűlés tanácskozási jogú tagjai:
a) a kerületi elnökségek egy-egy tagja,
b) az országos elnökség tagjai,
c) az országos szakvezetők,
d) a Szövetség igazgatója,
e) a felügyelőbizottság tagjai,
36

Módosította az Országos Küldöttgyűlés 2017. november 19-én.
Beiktatta az Országos Küldöttgyűlés 2019. december 1-én.
38
Módosította az Országos Küldöttgyűlés 2017. november 19-én.
39
Beiktatta az Országos Küldöttgyűlés 2019. december 1-én.
40
Módosította, továbbá a j) pontot beépítette az Országos Küldöttgyűlés 2014. április 12-én.
41
Beiktatta az Országos Küldöttgyűlés 2021. május 15-én.
42
Beiktatta az Országos Küldöttgyűlés 2021. május 15-én.
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(5)

(6)
(7)

(8)
(9)

(10)

f) a Magyar Cserkészszövetségek Fórumához tartozó cserkészszövetségek elnökségének egy-egy tagja és
g) a Szövetségben lelki közösséget működtető egyházak egy-egy képviselője,
h) az Országos Tanács tagjai.43
Az országos küldöttgyűlést az országos elnök igazolható módon, írásban hívja össze legkésőbb az ülés
előtt négy héttel. A meghívó tartalmazza a Szövetség nevét és székhelyét, az országos küldöttgyűlés
időpontját, helyszínét, a napirendjét, valamint a határozatképtelenség esetén tartandó megismételt ülés
időpontját és helyszínét, továbbá a megismételt ülés határozatképességére vonatkozó különleges
szabályokat. Az országos küldöttgyűlés saját tagjai közül egyszerű többséggel megválasztja levezető
elnökét, a jegyzőkönyvvezetőt és a két jegyzőkönyv-hitelesítőt, továbbá a jelenlévő személyek közül a
legkevesebb két fő szavazatszámlálót. A napirendi pontokhoz tartozó előterjesztéseket – a meghívóval
együtt – legkésőbb az ülést megelőző huszadik napon kell a Magyar Cserkészszövetség hivatalos
honlapján közzétenni.44
Ha az összehívó kifejezetten másként nem rendelkezik, az országos küldöttgyűlés évente egyszer, a május
10-ét követő szombaton ülésezik.
Az országos elnök köteles az országos küldöttgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele
céljából, ha
a) a Szövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) a Szövetség előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
c) a Szövetség céljainak elérése veszélybe került.
Az előző bekezdés alapján összehívott küldöttgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó
körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy a Szövetség megszüntetéséről dönteni.45
Az országos küldöttgyűlés rendkívüli ülését össze kell hívni, ha azt tagjainak egyötöde, az országos tanács,
az országos elnökség vagy a felügyelőbizottság kéri. Amennyiben az országos elnök jelen bekezdésbe
foglalt összehívási kötelezettségnek a kezdeményezéstől számított 8 napon belül nem tesz eleget akkor
az elnökség bármely tagja vagy az országos tanács által megbízott cserkészvezető jogosult összehívni az
országos küldöttgyűlést. 46
Az országos küldöttgyűlés helyszínéről annak összehívója dönt.47

ORSZÁGOS TANÁCS
41. §

(1) Az országos tanács a Szövetség fő stratégiai döntéshozó szerve.
(2) Az országos tanács
a) meghatározza a Szövetség fejlődésének stratégiai irányait, és folyamatosan figyelemmel kíséri a célok
megvalósulását,
b) az alapszabály kivételével elfogadja a Szövetség szabályzatait,

c) tájékoztatást és szükség esetben véleményt, állásfoglalást kér az országos elnökségtől, és a Szövetség
egyéb szerveitől, testületeitől, bizottságaitól, munkacsoportjaitól, 48
d) nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartásból törli a cserkészcsapatokat, a körzeteket és a kerületeket,
e) megtárgyalja az országos küldöttgyűlés elé kerülő beszámolókat.

f) végrehajtja a saját működéséhez nélkülözhetetlen, ill. az általa létrehozott vagy stratégiai fontosságú
mozgalmi működéshez szükséges feladatot ellátó munkacsoportok, bizottságok munkájának
stratégiai szintű koordinálásával és stratégiai kontrolljával kapcsolatos feladatait, amelyeket a
Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmaz. 49
(3) Az országos tanács tagjai a kerületek által választott tagok.
(4) Az országos tanács tanácskozási jogú tagja:
a) az országos elnökség tagjai,
b) a kerületi elnökségek egy-egy tagja,
43

Beiktatta az Országos Küldöttgyűlés 2018. december 9-én.
Módosította az Országos Küldöttgyűlés 2014. április 12-én.
45
Beiktatta az Országos Küldöttgyűlés 2015. április 11-én.
46
Kiegészítette az Országos Küldöttgyűlés 2017. november 19-én.
47
Beiktatta az Országos Küldöttgyűlés 2015. április 11-én.
48
Módosította az Országos Küldöttgyűlés 2021. május 15-én.
49
Beiktatta az Országos Küldöttgyűlés 2021. május 15-én.
44
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c) az országos vezetőtiszti testület egy tagja,50
d) a országos vezetőképzési testület egy tagja,51
e) az országos külügyi bizottság egy tagja,
f) a felügyelőbizottság egy tagja,
g) jogi bizottság elnöke vagy az általa megbízott bizottsági tag,52
h) a lelki közösségek egy-egy küldött tagja és
i) az országos szakvezetők.
(5) Az országos tanács saját tagjai közül megválasztja elnökét és alelnökét. Az országos tanács elnökét
akadályoztatása esetén az alelnök teljes jogkörben helyettesíti. A Szövetség valamennyi testületétől az
Országos Tanács felé érkező tájékoztatáskérésekre ezen vezetők kötelesek és jogosultak választ adni. 53
(6) Az országos tanács évente legalább négyszer ülésezik. Az ülést az országos tanács elnöke a napirendtervezet kiküldésével hívja össze, legkésőbb az ülés előtt két héttel. A napirendi pontokhoz tartozó
előterjesztéseket legkésőbb az ülést megelőző nyolcadik napon kell a Magyar Cserkészszövetség
hivatalos honlapján közzétenni.
(7) Az országos tanács rendkívüli ülését össze kell hívni, ha azt tagjainak egyötöde, az országos elnökség vagy
a felügyelőbizottság kéri.

Országos Nevelési Testület (ONT)54
42. §

(1) Az Országos Nevelési Testület a Szövetség nevelési és képzési tevékenységét összefogó és országos
szinten összehangoló szerv.
(2) Az Országos Nevelési Testület
a) a Cserkészmozgalom Világszervezetének irányvonalai és az MCSSZ hagyományai alapján elkészíti és
naprakészen tartja a Szövetség nevelési programját;
b) egyezteti a kerületek és az országos elnökség programterveit, valamint
c) végrehajtja a vezetőképzéssel kapcsolatos feladatait, amelyeket a Szervezeti és Működési Szabályzat
tartalmaz.

43. §

(1) Az Országos Nevelési Testület tagjai
a) az országos vezetőtiszt,
b) a kerületi vezetőtisztek vagy valamelyikük akadályoztatása esetén az általa meghatalmazott, a kerület
nevelő munkájában részt vevő tiszti képesítésű cserkész.
(2) Az Országos Nevelési Testület tanácskozási jogú tagja
a) az országos elnökség tagjai,
b) a lelki közösségek egy-egy küldött tagja, és
c) az országos és kerületi szakvezetők.
(3) Az Országos Nevelési Testület elnöke az (1) bekezdés a) pontjában megjelölt személy.
(4) Az Országos Nevelési Testület évente legalább négyszer ülésezik. Az ülést a testület elnöke a
napirendtervezet kiküldésével hívja össze legkésőbb az ülés előtt két héttel. A napirendi pontokhoz
tartozó előterjesztéseket legkésőbb az ülést megelőző nyolcadik napon közzé kell tenni a Magyar
Cserkészszövetség hivatalos honlapján.
(5) Az Országos Nevelési Testületet 30 napon belüli időpontra össze kell hívni, ha tagjainak egynegyede kéri.

Jogi Bizottság 55
43/A. §

A Jogi Bizottság a Szövetség szakmai tanácsadó szerve.

43/B.§ (1) A Jogi Bizottságnak legalább három tagja van. A Jogi Bizottság tagjait az országos küldöttgyűlés nevezi ki.

50

Módosította az Országos Küldöttgyűlés 2015. április 11-én.
Módosította az Országos Küldöttgyűlés 2015. április 11-én.
52
Beiktatta az Országos Küldöttgyűlés 2019. december 1-én.
53
Az utolsó mondattal kiegészítette az Országos Küldöttgyűlés 2021. május 15-én.
54
A címet és a 42-43. §-okat módosította az Országos Küldöttgyűlés 2019. december 1-én.
55
A címet és a 43/A-D. § szakaszokat beiktatta a Országos Küldöttgyűlés 2019. december 1-én.
51
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(2) A Jogi Bizottság elnökét a megválasztott tagok maguk közül választják ki.
(3) A Jogi Bizottság tagjává megválasztható minden olyan aktív felnőtt tag, aki legalább 5 éve tett
fogadalmat és
a) jogi végzettséggel rendelkezik, vagy
b) jogász szakon folytat egyetemi tanulmányokat, ahol legalább hat lezárt féléve van.
43/C. §

A Jogi Bizottság
a) az országos küldöttgyűlés, az országos tanács és az országos elnökség kérésére előzetes és utólagos
vizsgálatot folytat az egyes szabályzatokat illetően,
b) segít biztosítani az Etikai Bizottságok eljárásainak és munkájának igazságos és szabályszerű
működését az Alapszabály és az Etikai Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően,
c) indítványt tesz szabályalkotásra,
d) indítványt tesz az Alapszabályba vagy más szabályzatba ütköző, működő szabályzatok hatályon kívül
helyezésére, megfelelő módosítására,
e) felkérésre előkészíti a Szövetség belső szabályzatainak szövegszerű tervezetét,
f) jogi tanáccsal látja el a Szövetség országos szintű testületeit,
g) megállapítja ügyrendjét és
h) működéséről évente beszámol az országos küldöttgyűlésnek.

43/D. § (1) A Jogi Bizottság szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik.
(2) A Jogi Bizottság ülését annak elnöke hívja össze – igazolható módon – az ülést megelőző legkésőbb 8
nappal, a napirendi pontok egyidejű megjelölésével.
(3) A Jogi Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök
szavazata dönt.

ORSZÁGOS ELNÖKSÉG
44. §

56
57

(1) Az országos elnökség a Szövetség ügyvezető szerve: biztosítja a Szövetség zökkenőmentes működését
és fejlődését.56
(2) Az országos elnökség57
a) feladata a Szövetség napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben döntések meghozatala, a
Szövetség működési feltételeinek biztosítása,
b) elkészíti a Szövetség éves költségvetését és azt az országos küldöttgyűlés elé terjeszti,
c) kezeli a Szövetség vagyonát, meghozza és végrehajtja a vagyon felhasználására és befektetésére
vonatkozó, az országos tanács vagy az országos küldöttgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntéseket,
d) előkészíti a Szövetség jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a
tisztségviselők megválasztatását,
e) meghatározza az országos küldöttgyűlés napirendi pontjait,
f) részt vesz az országos küldöttgyűlésen és megválaszolja a Szövetséggel kapcsolatos kérdéseket,
g) vezeti a Szövetség határozatait, szervezeti okiratait és egyéb könyveit,
h) megőrzi a Szövetség működésével kapcsolatos iratokat, működteti a Szövetség irattárát,
i) folyamatosan vizsgálja a Szövetséget érintő megszűnési ok fennállását, és annak bekövetkezte esetén
megteszi a jogszabályokban előírt intézkedéseket,
j) gondoskodik a társadalmi, szakmai és egyéb szervezetekkel való kapcsolattartásról és a Szövetség
megfelelő képviseletéről, ahogyan azt a Szövetség érdekei megkívánják,
k) felügyeli a Szövetség országos rendezvényeit, és biztosítja ezek megfelelő háttérfeltételeit (irodai
háttér, forrásteremtés, pénzügy, kommunikáció),
l) segíti a csapatok nevelési munkáját,
m) szervezi és biztosítja a Szövetség külső és belső kommunikációját, biztosítja a Szövetség internetes
szolgáltatásait, és kiadja a Szövetség folyóiratait,

Módosította az Országos Küldöttgyűlés 2014. április 12-én.
Módosította az Országos Küldöttgyűlés 2015. április 11-én.
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n) felügyeli a cserkészgyűjtemény és a cserkészkönyvtár működését, a Szövetség tulajdonát képező
létesítményeket és a Szövetség bérleményeit, irányítja ezek létesítését, fejlesztését és üzemeltetését,
és felel ezekért,
o) kinevezi az alapszabályban és más szabályzatokban meghatározott országos szakvezetőket,58
p) az országos külügyi bizottsággal együttműködve képviseli a Szövetséget a Magyar Cserkészszövetségek
Fórumán,
q) támogatja a kerületek működését, és az országos tanáccsal összhangban irányítja a Szövetség
fejlesztési munkáit,
r) írásban pontosan meghatározott jogköröket adhat át kerületi elnökségek tagjainak. Ez az átadás
legfeljebb három évre szólhat, és bárhány alkalommal meghosszabbítható,
s) a civil törvény és más vonatkozó jogszabályok figyelembevételével elfogadja és naprakészen tartja a
cserkészcsapatokra és a kerületekre vonatkozó beszámolási rendet,
t) feldolgozza a kerületi elnökségek által március 15-ig elküldött beszámolókat és költségvetéseket
annak fényében, hogy azok megfelelnek-e ezen alapszabály és a jogszabályok feltételeinek. Ezt
követően javaslatot tesz az országos tanácsnak e beszámolók elfogadására vagy elutasítására,
u) irányítja a szövetségi adminisztrációt, és lebonyolítja az országos szintet érintő adminisztrációt (tagés vagyonnyilvántartás, gazdasági és pénzügyi adminisztráció, titkársági feladatok),
v) összeállítja és naprakészen tartja a körzetek, a cserkészcsapatok, a fenntartók, a cserkészcsapatok és a
kerületek háttérszervezetei, valamint a cserkészetet más módon támogató szervezetek jegyzékét,
w) irodai és titkársági szolgáltatásokkal segíti az országos küldöttgyűlés, az országos tanács, a
felügyelőbizottság, az etikai bizottság és a jogi bizottság59 munkáját,
x) hatáskörébe tartoznak mindazon országos ügyek, amelyek nem tartoznak más szerv hatáskörébe,
y) az a)–x) pontok alapján beszámolót készít az országos küldöttgyűlésre, amely tartalmazza a Szövetség
és az elnökség előző évi tevékenységeit, valamint az előző évi költségvetés végrehajtását,
z) gondoskodik a tagság nyilvántartására létrehozott ECSET rendszer működtetéséről, a csapatparancsnokok,
kerületi vezetők valamint a Szövetség titkársága révén a tagnyilvántartás vezetéséről.
(3) Az országos elnökség érvényesen nem hozhat olyan ügyben döntést, mely jogszabály vagy jelen
Alapszabály értelmében kizárólag a döntéshozó szerv (országos küldöttgyűlés) vagy az országos tanács
hatáskörébe tartozik.60
(4) Az országos elnökség tagjai:
a) az országos elnök, a Szövetség egységének megtestesítője,
b) az országos ügyvezető elnök, a Szövetség rendelkezésére álló erőforrások gyarapításának felelőse,
valamint
c) az országos vezetőtiszt, a Szövetségben zajló cserkészet szakmai irányítója. Az országos vezetőtiszt
kidolgozza a nevelési program tervezetét, melyet felterjeszt az ONT-nek.61

d) valamint legfeljebb 6 további, lehetőleg előírt cserkészképesítéssel rendelkező cserkész.
Amennyiben az országos elnökség bármely tagjának mandátuma valamilyen okból megszűnik, a testület
elveszíti mandátumát.62
(5) A konkrét feladatokat az elnökség tagjai egymást közt elosztják, ennek során a fentiektől eltérhetnek.
(6) Az országos elnökség tagjai a civil törvény értelmében a Szövetség vezető tisztségviselői, a Szövetségben
más választott tisztséget nem viselhetnek.
(7) Az országos elnökség elnöke az országos elnök.
(8) Az országos elnökség évente legalább hatszor ülésezik.
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Módosította az Országos Küldöttgyűlés 2016. október 16-án.
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A c) pont utolsó mondata az Országos Küldöttgyűlés által került beépítésre 2014. április 12-én.
62
Beiktatta az Országos Küldöttgyűlés 2021. május 15-én.
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A Szövetség képviselete
45. §

(1) A Szövetséget az országos elnök és az országos ügyvezető elnök önállóan képviseli. A Szövetséget az
országos elnökség által megállapított esetekben és jogkörökben a Szövetség igazgatója, valamint az
országos külügyi vezető képviseli.
(2) A Szövetség képviselete úgy történik, hogy a Szövetség nyomtatott vagy előnyomott neve fölé a
képviseletre jogosult a nevét aláírja.
(3) A Szövetség bankszámlája feletti rendelkezési jogot az országos elnök, az országos ügyvezető elnök,
valamint az országos elnökség jóváhagyásával a Szövetség igazgatója gyakorolja egyenként és önállóan.

Országos külügyi bizottság
46. §

(1) Az országos külügyi bizottság a Szövetség külügyi tevékenységét összefogó és országos szinten
összehangoló szerv.
(2) Az országos külügyi bizottság tagjait a külügyi vezető nevezi ki.
(3) Az országos bizottság elnöke az országos külügyi vezető.
(4) Az országos bizottság évente legalább négyszer ülésezik.

Egyéb országos vezetők
47. §

Az országos elnökség tagjai munkájuk segítésére, meghatározott vezetői feladatok ellátására országos
korosztályi, szakmai és szakági vezetőket nevezhetnek ki.

Országos iroda
48. §

(1) Az országos elnökség feladatai ellátásának elősegítésére többek között az országos iroda keretében
igénybe veheti a Szövetség által fizetett alkalmazottak vagy önkéntesek munkáját.
(2) Az országos iroda vezetője a Szövetség igazgatója, akit az országos elnökség nevez ki. 63

(3) a Szövetségi Igazgató az Országos Küldöttgyűlés számára beszámol az Országos Iroda munkájáról. 64

Alkalmazottak
49. §

A Szövetség alkalmazottai fölött az országos ügyvezető elnök gyakorolja a munkáltatói jogokat.

A Szövetség gazdálkodása
50. §

(1) A Szövetség az egyesületi célok megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység
végzésére jogosult.65
(2) A Szövetség gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy ebben az alapszabályban
meghatározott egyéb céljainak megvalósítása érdekében, a közhasznú célok megvalósítását nem
veszélyeztetve végez. A Szövetség a gazdálkodása során elért nyereséget osztatlanul az ebben az
alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.
(3) A Szövetség vagyona a számviteli törvény szerint:
a) bankszámla és házipénztár,
b) befektetett pénzeszközök (befektetési szabályzat mentén),
c) saját tulajdonú és szerződés alapján hasznosított ingatlanok,
d) tárgyi eszközök és
e) gazdasági társaságokban lévő tulajdonrészek.
(4) Ezekről az országos elnökség évente összesítő kimutatást készít. Az országos elnökség évente frissített
leltárt vezet a Szövetség tárgyi eszközeiről.
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Kiegészítette az Országos Küldöttgyűlés 2017. november 19-én.
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LELKI KÖZÖSSÉGEK
51. §

(1) A lelki közösségek a Szövetségben működő, jogi személyiséggel nem rendelkező teológiai/felekezeti
szempontok alapján önkéntes szerveződésben létrejövő társulások. A lelki közösségek célja az azonos,
vagy hasonló felekezethez tartozó cserkészek és cserkészvezetők hitgyakorlatának, hitbéli nevelésének,
tudásának, életének és felkészültségének előmozdítása, segítése.
(2) Az adott közösség létrejöttét és működését cserkészek kezdeményezhetik. Egy-egy egyház, vagy
egyházak közössége támogató kapcsolatban állhat az MCSSZ valamely lelki közösségével.
(3) A lelki közösségek önszerveződőek, amelyek létét az országos küldöttgyűlés hagyja jóvá. A lelki
közösségek működési rendjüket, tevékenységi körüket maguk határozzák meg, de azt az országos tanács
hagyja jóvá.
(4) A lelki közösségeknek nem tagjai, hanem aktivistái vannak, akik az MCSSZ tagjai, s mint ilyenek élik meg
cserkészetüket a lelki közösségek tevékenységében is. A közösségek felsorolását a melléklet tartalmazza.

FELÜGYELŐBIZOTTSÁG
52. §

(1) A felügyelőbizottság a Szövetség a rá vonatkozó jogszabályoknak, valamint a hatékony és eredményes
gazdálkodás elvének megfelelő működését ellenőrzi.
(2) A felügyelőbizottság
a) az országos küldöttgyűlés ülését megelőzően jóváhagyja a Szövetség közhasznúsági beszámolóját,
b) vizsgálatot folytat,
c) megállapítja ügyrendjét és
d) működéséről beszámol az országos küldöttgyűlésnek.
(3) A felügyelőbizottság betekinthet a Szövetség bármely iratába, vezető tisztségviselőitől és a testületeitől
felvilágosítást kérhet, mely adatszolgáltatás semmilyen okra hivatkozva nem tagadható meg.66
(4) A felügyelőbizottságnak legalább négy67, legfeljebb a kerületeknek megfelelő számú tagja van. A tagokat
a kerületek jelöltjei közül az országos küldöttgyűlés választja meg. A jelölésnek nem feltétele, hogy a jelölt
az adott kerületben végezzen cserkészmunkát.
(5) A felügyelőbizottság tagjai a Szövetségben más választott tisztséget nem viselhetnek.
(6) A felügyelőbizottság saját tagjai közül megválasztja elnökét.
(7) A felügyelőbizottság évente legalább egyszer ülésezik.
(8) A felügyelőbizottság ülését annak elnöke hívja össze – igazolható módon - az ülést megelőző legkésőbb
5 nappal, a napirendi pontok egyidejű megjelölésével.68
(9) A felügyelőbizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg.69

ETIKAI BIZOTTSÁGOK ÉS ELJÁRÁS
53. §

(1) A jogszabályt, az alapszabályt vagy a Szövetség határozatát súlyosan sértő vagy a Szövetség céljával
összeegyezhetetlen tagi magatartás esetén vele szemben etikai eljárás kezdeményezhető, melynek
eredményeképpen az érintett tag kizárható a Szövetségből. A taggal szembeni eljárás részletes szabályait
jelen Alapszabály mellékletét képező Etikai és Fegyelmi Szabályzat tartalmazza.

54. §

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Az elsőfokú etikai bizottság legalább négy tagból áll.70 A tagokat az országos küldöttgyűlés választja meg.
Az elsőfokú etikai bizottság saját tagjai közül megválasztja elnökét.71
A másodfokú etikai bizottság legalább négy tagból áll.72 A tagokat az országos küldöttgyűlés választja meg.
A másodfokú etikai bizottság saját tagjai közül megválasztja elnökét.73
Egy felnőtt tag csak egy etikai bizottságnak lehet tagja.
A bizottság a hatáskörébe tartozó etikai eljárás lefolytatása esetén ülésezik. Az ülést a bizottság elnöke
hívja össze.
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55. §

(1) A jogszabályt, az alapszabályt vagy a Szövetség határozatát súlyosan sértő vagy a Szövetség céljával
összeegyezhetetlen tagi magatartás esetén vele szemben etikai eljárás kezdeményezhető, melynek
eredményeképpen az érintett tag kizárható a Szövetségből. A taggal szembeni eljárás részletes szabályait
jelen Alapszabály mellékletét képező Etikai és Fegyelmi Szabályzat tartalmazza.74

56. §

(1) Az etikai bizottságok célja az etikai és fegyelmi ügyek pártatlan kivizsgálása és elbírálása. Az etikai
bizottságok az eléjük terjesztett etikai ügyet az Etikai és Fegyelmi Szabályzat szerint folytatják le.
(2) Az elsőfokú etikai bizottság először kísérletet tesz a felek közötti békéltetésre. Ha ez nem jár sikerrel, akkor
lefolytatja a fegyelmi eljárást. Az elsőfokú etikai bizottság hatásköre a békéltetésre és a fegyelmi eljárás
lefolytatására terjed ki.
(3) Első fokon egy adott ügyet az elsőfokú etikai bizottság egy háromfős testülete vizsgál meg, és bírál el. A
testület tagjait és elnökét a bizottság elnöke jelöli ki, egyben értesíti a jogi bizottság elnökét új eljárás
kezdeményezéséről. A jogi bizottság elnöke az értesítést követő öt napon belül kijelöli a jogi bizottság
egy tagját, aki az ügyben első- és másodfokon eljáró háromfős testületek mellett – az ülések alkalmával
személyes közreműködésével, iránymutatásaival, esetleges eljárási hiba észlelésekor erre való
figyelemfelhívás útján – segíti az eljárás szabályszerű lefolytatását. A jogi bizottság tagja az etikai
bizottság érdemi döntéshozatalában nem vesz részt, szavazati joggal nem rendelkezik. Az eljáró testület
elnöke a jogi bizottság kirendelt tagját minden eljárási cselekményről köteles – azt megelőzően legalább
öt nappal korábban – értesíteni, arról és az eljárás minden részletéről pontos és teljeskörű tájékoztatást
adni részére.
A jogi bizottság kijelölt tagjára az Etikai és Fegyelmi Szabályzat 5. §-át megfelelően alkalmazni kell.75
(4) Másodfokon egy adott ügyet a másodfokú etikai bizottság egy háromfős testülete vizsgál meg, és bírál
el. A testület tagjait és elnökét a bizottság elnöke jelöli ki.76
(5) Az etikai eljárás eredményeképpen – amennyiben erre sor kerül – az alábbi büntetések alkalmazhatók:
figyelmeztetés; megrovás; határozott időre való eltiltás meghatározott tisztség betöltésétől,
cserkészmunka végzésétől, illetve jogok gyakorlásától; megbízatás, betöltött tisztség viselése alóli
határozott időre szóló felfüggesztés; megbízatástól, tisztségtől való megfosztás; kizárás a Magyar
Cserkészszövetségből. Az eljárás során az eljárás alá vont személy részére biztosítani kell mind szóban
mind írásban a védekezés lehetőségét, továbbá a jogorvoslat lehetőségét. Az eljárás részletes szabályait a
jelen Alapszabály mellékletét képező Etikai és Fegyelmi Szabályzat tartalmazza, melynek rendelkezéseiről
az eljárás alá vont személyt kérésére teljeskörűen tájékoztatni kell.

KÖZHASZNÚSÁGGAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK
57. §

(1) A Szövetség közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül mások is részesülhetnek. A Szövetség közvetlen
politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól és pártpolitikától független és azoknak anyagi
támogatást nem nyújt.
(2) A Szövetség az alábbi közfeladatok teljesítését szolgáló közhasznú tevékenységeket végzi:
a) ifjúságnevelés, sportos életre nevelés, ifjúsági ügyek [2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 12. pont]77
b) nevelés, mint közszolgálat, különösen
ba) a fenntartható fejlődésre és az egészséges életmódra nevelés [a nemzeti köznevelésről szóló
2011. CXC. tv. (Nkt.) 1. § (2)],
bb) pályaorientáció [Nkt. 14. §],
bc) továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás [Nkt. 18. § (2) f)],
c) az egészség védelme és fejlesztése, a betegségek, sérülések és rokkantság megelőzése érdekében, az
egészséges életmód választásához szükséges ismereteknek az oktatási rendszerbe történő integrálása
[az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. 144. §, 35. § (1) és 141. § (3) a), g)],
d) a határon túl élő magyarok kulturális és oktatási célú támogatása [a szomszédos államokban élő
magyarokról szóló 2001. évi LXII. tv. 3. § (2)],
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e) kulturális tevékenység, a kulturális örökség helyi védelme, kulturális örökség megóvása [2011. évi
CLXXXIX. tv. 13. § (1) 7. pont, 2001. évi LXIV. tv. 5. § és 28. §, 1991. évi tv. XX. tv. 121. §]78,
f) a határon túli magyar kulturális örökség védelme [Köt. 5. § (2)], ezen pont és a d) pont keretében,
különösen
fa) a népdal- és népmesekincs továbbadása,
fb) a néphagyományokkal és népi mesterségekkel kapcsolatos ismeretek terjesztése, valamint
fc) az épített örökség védelme,
g) helyi környezet- és természetvédelem [2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 11. pont]79
h) a természeti értékek és területek védelme [a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. (Tvt.) 5. § (1)],
különösen
ha) a vadon élő állatok védelme és a növényvilág védelme,
hb) a természet védelmével kapcsolatos kutatási, bemutatási, oktatási, nevelési, ismeretterjesztési és
tudományos tevékenység [Tvt. 2. § (1) f)],
hc) a védett természeti értékeket és a védett természeti területeket a jelen és a jövő nemzedék
számára megőrizze, azokat szükség szerint helyreállítsa, fenntartásukat, fejlődésüket biztosítsa.
[Tvt. 2. § (2) d)],
hd) a természeti értékek és területek védelme; közreműködik a veszélyhelyzetek és károsodások
megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti
állapot helyreállításában [Tvt. 5. § (1)],
he) együttműködés más szervezetekkel a környezet védelmében [a környezet védelméről szóló
1995. évi LIII. tv. (Kvt.) 10. § (1)],
hf) a környezet és az egészség lényeges összefüggéseinek, a környezetkárosító tevékenységek és
azok fontosságának megismertetése [Kvt. 12. § (1)], valamint
i) polgári védelem, katasztrófavédelem [2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 12. pont]80
j) részvétel a katasztrófák elleni védekezéssel és a következmények felszámolásával kapcsolatos
feladatok ellátásában [a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (Kat.) 2. § (1)], továbbá
a Kat. 18. §-ában meghatározott feladatok ellátása keretében az alábbi tevékenységeket végzi:
ja) veszélyhelyzet-megelőzés,
jb) kárelhárítás,
jc) a veszélyhelyzettel érintett polgári lakosság ellátása, és
jd) a védelemben résztvevő önkéntes munkaerő szervezése.

A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE
58. §

(1) A Szövetség megszűnése esetén vagyonát azon egyházak között kell felosztani, amelyeknek a
Szövetségben lelki közösségük van. A vagyont ifjúsági célra kell fordítani.
(2) Ha a megszűnésről az országos küldöttgyűlés határoz, akkor az egyidejűleg a vagyon felosztására is
vonatkozik.

HORIZONTÁLIS RENDELKEZÉSEK
MEGBÍZATÁSOK, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG
Választás
59. §

(1) Ahol ez az alapszabály választást említ, ott – eltérő rendelkezés híján – az alábbiakat kell alkalmazni:
a) A jelölt a választó szervvel a választás előtt megismerteti életrajzát és programját.
b) Ha egy jelölt van, akkor az őt támogató igen szavazatok egyszerű többségével szerez megbízatást. Ha
két jelölt van, akkor a több szavazatot kapó jelölt szerez megbízatást. Ha több jelölt van és egyikük
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sem szerezte meg a szavazatok egyszerű többségét, akkor második fordulót kell tartani, amelyen a két
legtöbb szavazatot kapó jelölt vesz részt. Csapatparancsnoki megbízatáshoz mindenképpen abszolút
többséget kell szerezni.
c) Ha a választás valamilyen okból eredménytelen, akkor új ülést kell összehívni.
d) Kerületi és országos elnökség megválasztásánál nem személyekre, hanem listákra kell szavazni. Egy
személy több listán is szerepelhet.
e) Ahol ez az alapszabály másként nem rendelkezik, a választás 3 éves megbízatásra szól. A megbízatás
kezdete a választó ülés vége. Ahol ez az alapszabály másként nem rendelkezik, a következő választást
a megbízatás kezdetét követő harmadik naptári év végéig meg kell tartani. A tisztségviselő
tetszőleges számú alkalommal újraválasztható. Az országos elnökség tagja két egymást követő
megbízatás lejártát követően csak három év elteltével választható újra e testületbe. 81
f) A d) ponttól eltérve a programbizottság, a felügyelőbizottság és az etikai bizottság tagjai három
évesnél rövidebb időtartamra is felkérhetők, illetve megválaszthatók, különösen, ha ezzel biztosítható,
hogy ne egyszerre érjen véget a szerv összes tagjának a megbízatása.
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.
(2) Az (1) bekezdés a) és c)–g) pontjai nem alkalmazandók az országos küldöttgyűléseken részt vevő
küldötteknek, valamint a kerületi és az országos küldöttgyűlések levezető elnökeinek megválasztására.82
(3) Választott tisztségviselő a választás során elnyert tisztségével összefüggésben anyagi juttatásra nem
jogosult, azonban költségtérítésben részesülhet.

Kinevezés
60. §

(1) Ahol ez az alapszabály kinevezést említ, ott – eltérő rendelkezés híján – az alábbiakat kell alkalmazni:
a) A kinevezéssel szerzett megbízatás rendes időtartama egy cserkészév. Ettől indokolt esetben mindkét
irányba el lehet térni, a megbízatás azonban nem haladhatja meg a két cserkészévet.
b) A megbízatás kezdetét megelőzően a kinevezett és a kinevező (vagy az, akinek a javaslatára a
kinevezés történik) megbeszélik a kinevezés részleteit, és írott megállapodást kötnek egymással. A
megállapodás tartalmazza, mit vállal a kinevezett (milyen munkát végez, heti hány órában, milyen
képzésen vesz részt stb.), és mivel támogatja őt ebben a Szövetség (pl. költségtérítés, lelki háttér és
támogatás stb.), valamint csatolva van hozzá a kinevezett részletes feladatleírása.
c) A megbízatás végét megelőzően a kinevezett írott beszámolót készít a hivatali ideje alatt végzett
munkájáról.
d) A beszámoló elkészítését követően, de még a megbízatás vége előtt a kinevezett és a kinevező
közösen értékelik a kinevezett tevékenységét, és döntenek a továbbiakról. A döntés lehet
da) a kinevezés megújítása,
db) kinevezés egy másik funkcióra, vagy
dc) a kinevezés visszavonása.
e) A megbízatás a kinevező által indoklással visszavonható. 83
(2) Kinevezett tisztségviselő adott esetben költségtérítésre lehet jogosult.
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Összeférhetetlenség
61. §

(1) A döntéshozó szerv, az ügyvezető és képviseleti szerv, valamint a felügyelőbizottság84
határozathozatalában nem vehet részt az a személy,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta
előnyben részesít,
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni,
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Szövetségnek nem tagja vagy alapítója
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.85
(2) Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony
alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
(3) A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben
a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi
személy vezető tisztségviselője.86
(4) Nem lehet a felügyelőbizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető és képviseleti szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az
egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp
nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe
vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a
létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.87
(5) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
(6) Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki
a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a
kijelölt személyre is alkalmazni kell.
(7) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés
büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
(8) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól
jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi
személy vezető tisztségviselője nem lehet.
(9) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit
eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.88
(10) A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak
megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és
vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
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d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint
felfüggesztette vagy törölte.
(11) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet
előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
(12) Ahol az alapszabály másként nem rendelkezik, ott összeférhetetlenség tekintetében a polgári
törvénykönyv és a civil törvény rendelkezései az irányadók.
(13) Ha valaki a Szövetség több szintjén azonos funkciót tölt be, és egy adott ügyben több ilyen minőségében is
el kellene járnia, akkor a magasabb funkcióban nem ő, hanem egy azonos szintű szerv jár el.

(14) Az országostanács-tagság és az országos küldöttgyűlési tagság – tekintettel arra, hogy mindkét
tisztségben a választó kerületek érdekeinek képviseletére kapnak felhatalmazást – nem tekintendő
összeférhetetlennek. 89

MUNKACSOPORTOK
62. §

(1) A Szövetség szervei, választott és kinevezett tisztségviselői szükség szerint létrehozhatnak bizottságokat,
albizottságokat, munkacsoportokat stb. (a továbbiakban együtt: munkacsoport), illetve kinevezhetnek
tisztségviselőket. Az így létrejött munkacsoportok, illetve kinevezett tisztségviselők szintén
létrehozhatnak munkacsoportokat és kinevezhetnek tisztségviselőket. Ez az eljárás tetszőleges számú
alkalommal megismételhető.
(2) Munkacsoport határozattal hozható létre, amelyben szerepel a létrehozott munkacsoport
a) céljának és feladatainak pontos meghatározása,
b) megbízatásának tervezett időtartama, és
c) tagjainak felsorolása.
(3) Munkacsoport legfeljebb három éves időtartamra hozható létre. Ha a munkacsoport megbízatását nem
hosszabbítják meg, az létrehozásának harmadik évfordulóján megszűnik. Amennyiben egy
munkacsoport megszűnik, egyidejűleg az általa létrehozott munkacsoport is megszűnik.
(4) A munkacsoport egy tagja tanácskozási joggal részt vehet a munkacsoportot létrehozó szerv vagy
munkacsoport ülésén.

A SZÖVETSÉGEN BELÜLI KOMMUNIKÁCIÓ
63. §

(1) A Szövetségben a kommunikáció elektronikus úton zajlik.
(2) Ha egy tagnak nincs megerősített elektronikus elérhetősége, akkor a neki szánt üzeneteket a
csapatparancsnokán keresztül kapja meg.
(3) Amennyiben sem a tagnak, sem csapatparancsnokának nincs megerősített elektronikus elérhetősége,
akkor a tag a neki szánt üzeneteket postai úton kapja meg.
(4) Az egyes szervek üléseire az érintett teljes jogú tagok részére a meghívót közvetlenül (az általa megadott
elektronikus vagy postai levélcímen) – igazolható módon90 - kell megküldeni.

INDÍTVÁNYOZÁS, A NAPIREND KIEGÉSZÍTÉSE91
64. §

(1) A Szövetség szerveiben a szerv tagjai és tanácskozási jogú tagjai tehetnek indítványt. Az indítványt írott
formában, indoklással együtt, határidőre az ülés összehívójának kell eljuttatni. A határidő az ülés előtt az
országos küldöttgyűlés és a kerületi küldöttgyűlés esetében 2 hét, az országos tanács esetében 4 nap.
(2) A határidőre beérkezett indítványokat az ülés összehívója legkésőbb a határidő után az országos
küldöttgyűlés és a kerületi küldöttgyűlés esetében egy héttel, az országos tanács esetében két nappal
megismerteti az ülés meghívottjaival.
(3) Indítványt az ülés kezdetén is fel lehet venni a napirendre az érvényesen leadott szavazatok harmadának
támogatásával.
(4) A Szövetség szerveinek ülésére szóló meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított, az országos
és kerületi küldöttgyűlés esetében tíz, az országos tanács esetében három, minden egyéb esetben kettő
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napon belül a tagok és a Szövetség szervei az ülést összehívó szervtől vagy személytől a napirend
kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az ülést
összehívó szerv vagy személy jogosult dönteni, mely döntéséről az adott szerv tagjait két napon belül,
igazolható módon tájékoztatja. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az ülést összehívó szerv vagy
személy nem dönt vagy azt elutasítja, az ülés szavazati joggal bíró tagjai a napirend elfogadásáról szóló
határozat meghozatalát megelőzően külön döntenek a napirend kiegészítésének tárgyában.92

HATÁROZATKÉPESSÉG
65. §

(1) A Szövetség szervei és munkacsoportjai határozatképesek, ha és ameddig az ülésen tagjaik több mint fele
jelen van.
(2) Kerületi és országos küldöttgyűlés határozatképtelensége esetén megismételt ülést kell tartani. A
megismételt ülés az eredeti ülés meghívójában az eredeti ülés napjára is összehívható. Ez a megismételt
küldöttgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes – amennyiben erre a tagokat a
meghívóban figyelmeztették –, ám nem térhet el az eredeti meghívóban szereplő napirend-tervezettől.

PÓTKÜLDÖTT ÉS PÓTTAG
66. §

(1) Ha a kerületi küldöttgyűlés, az országos küldöttgyűlés vagy az országos tanács valamely ülésén egy
küldött vagy tag nem tud megjelenni, akkor az ülésen az őt megválasztó szerv által megválasztott
valamely póttag vesz részt, azonos jogokkal.
(2) Ha másként nem egyeznek meg, akkor ez a legtöbb szavazatot kapott pótküldött, illetve póttag.

JEGYZŐKÖNYV
67. §

(1) Jegyzőkönyv készül a
a) a kerületi küldöttgyűlés, az országos küldöttgyűlés, az országos tanács, az Országos Vezetőtiszti Testület,
az Országos Vezetőképzési Testület, az országos elnökség és Az országos külügyi bizottság, valamint
b) a csapatvezetőség és a csapat felnőtt tagi gyűlésének93 évindító és személyi kérdést tárgyaló, továbbá
a kerületi elnökség, a felügyelőbizottság és az etikai bizottság
üléseiről.94
(2) Az a) pontban említett szervek üléseinek jegyzőkönyvei elektronikus formában az ülést követően
legalább három évig nyilvánosan elérhetők.
(3) A jegyzőkönyv tartalmazza
a) az ülés helyszínét és időpontját,
b) a résztvevők névsorát,
c) a meghozott döntéseket és a szavazati arányokat, valamint
d) az ülést előkészítő, illetve az ülésen elfogadott dokumentumokat.
(4) Az ülés bármely felszólalója kérheti a jegyzőkönyvvezetőnél felszólalásának jegyzőkönyvbe vételét.
(5) Amennyiben valamely szerv valamely döntése közvetlenül érinti a Szövetség tagját, úgy a döntést
meghozó ülés levezető elnöke értesíti az érintett tagot a döntésről.
(6) A jegyzőkönyvet a levezető elnök és a két hitelesítő írja alá az ülést követő 15 napon belül. Az előző
mondattól eltérve kis szerv esetén a jegyzőkönyvet az elnök egyedül is aláírhatja. Ezt követően az elnök
a meghozott határozatokat tartalmazó jegyzőkönyvet a szerv tagjainak, ill. a határozattal érintett
személy95 rendelkezésére bocsátja, országos hatáskörű szerv esetén a Szövetség honlapján a tagok
számára elérhetővé teszi.96
(7) A jegyzőkönyvvezetés egyéb (különösen kisebb szervekre vonatkozó) szabályairól és tárolásáról a
Szövetség szervezeti és működési szabályzata rendelkezik.97
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94
A 65. § (1) bekezdését az Országos Küldöttgyűlés 2014. április 12-én módosította.
95
Beiktatta az Országos Küldöttgyűlés 2015. április 11-én.
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Módosította az Országos Küldöttgyűlés 2014. április 12-én.
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DÖNTÉSHOZATAL
68. §

68/A §

(1) Ha az országos vagy kerületi küldöttgyűlést, az országos tanács, illetve a Szövetségben működő bármely
szerv ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi
részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.98
(2) A Szövetség szerveiben – ha ez az alapszabály vagy jogszabály kifejezetten másként nem rendeli – a
döntéshozatal, így a választás is egyszerű többséggel történik.99
(3) A kerületi elnökségek, az országos elnökség, az országos tanács és az országos küldöttgyűlés, valamint
lehetőség szerint a Szövetség összes többi szerve értelemszerűen alkalmazza az alábbiakat:
a) Döntéshozatal előtt lehetőleg objektív helyzetelemzést és hatásvizsgálatot készít.
b) A döntéshozatali folyamatba minél több módon, strukturáltan bevonja a tagságot.
c) A döntés meghozatalát követően megindokolja, hogy miért az adott lehetőséget választotta, és
megadja, mikor kívánja áttekinteni a döntés hatásait.
d) A megjelölt idő elteltével objektív módon értékeli a döntés hatásait, és szükség esetén korrekciós
lépéseket tesz.
(4) A Szövetség szerveiben – ha az alapszabály vagy jogszabály kifejezetten másként nem rendeli – határozat
ülés tartása nélkül is meghozható. Az ilyen határozathozatalt az Országos Küldöttgyűlés hatáskörébe
tartozó ügyekben az országos elnökség, az Országos Tanács hatáskörébe tartozó ügyekben annak elnöke
vagy alelnöke100, a Kerületi Küldöttgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben a kerületi elnökség, egyéb szerv
esetén az adott szerv vezetője, cserkészcsapat hatáskörébe tartozó ügyekben a csapatparancsnok (a
továbbiakban együtt: ügyvezetés) a határozat tervezetének az adott szerv szavazati joggal rendelkező
tagjai részére igazolható módon101 történő megküldésével kezdeményezi. A szavazati joggal rendelkező
tagok számára a tervezet kézhezvételétől számított legalább nyolcnapos határidőt kell biztosítani arra,
hogy szavazatukat megküldjék az ügyvezetés részére.
(5) Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során az alapszabálynak, valamint a Polgári Törvénykönyvnek a
határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a
határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az ügyvezetés
részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés
tartása esetén.
(6) Ha bármely szavazati joggal bíró tag az ülés megtartását kívánja, az adott szerv ülését az ügyvezetésnek
– igazolható módon102 – össze kell hívnia.
(7) A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha valamennyi szavazati
joggal bíró tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától
számított három napon belül - az ügyvezetés megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három
napon belül közli a szerv tagjaival. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha
valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.
(8) Az ülés tartása nélküli döntéshozatalra vonatkozó részletes szabályokat a Szervezeti és Működési
Szabályzat határozza meg. 103

Az egyes szervek ülése a tag elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő részvételével is
megtartható. Az ülést összehívó egyesületi szerv vagy személy feladata, hogy meghatározza azokat
hírközlő eszközöket (pl. számítógép, okostelefon) és informatikai alkalmazásokat (pl. videómegbeszélés,
videokonferencia programok, alkalmazások), amelyek biztosítják a tagok azonosítását, tagok közötti
kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt az ülés megtartása során. A meghívó kiküldése nem
mellőzhető, annak az elektronikus személyes jelenlét mellett megtartott ülés esetében tartalmaznia kell
– a meghívó általános tartalmi elemein túl – az alkalmazott eszközök, alkalmazások meghatározását is. Ha
az ülést összehívó szerv vagy személy nem ismeri a tagokat (képviselőiket) személyesen, akkor a
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Beiktatta az Országos Küldöttgyűlés 2015. április 11-én.
Módosította az Országos Küldöttgyűlés 2014. április 12-én.
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A bekezdés szövegét kiegészítette („vagy alelnöke”) az Országos Küldöttgyűlés 2021. május 15-én.
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Beiktatta az Országos Küldöttgyűlés 2015. április 11-én.
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meghívóban meg kell határozni a személyazonosság igazolásának módját is. Az elektronikus hírközlő
eszköz közvetítésével tartott ülésen meghozott határozatokat, valamint a kép- és hanganyagot úgy kell
rögzíteni, hogy azok utóbb is ellenőrizhetők legyenek. 104

NYILVÁNOSSÁG
69. §

Az etikai bizottság kivételével a Szövetség szerveinek ülései nyilvánosak. A küldöttgyűlés és az országos
elnökségi ülés esetén a nyilvánosság csak jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható. Ezen
esetekben a zárt ülés elrendeléséről az elnök dönt.105 Zárt ülésen csak a szavazati és tanácskozási joggal
rendelkezők vehetnek részt.

70. §

A Szövetség iratait az országos irattár őrzi. Az iratokba az országos elnökséggel történt egyeztetést
követően bárki betekinthet, azokról másolatot készíthet. Az etikai bizottság iratai nem nyilvánosak.

71. §

A Szövetség működése, szolgáltatásai igénybevételének módja, beszámolói nyilvánosak, azokat
elsősorban a hivatalos honlapján, valamint nyomtatott sajtótermékei útján teszi közzé.106

KIEGYENSÚLYOZOTTSÁG
72. §

A Szövetség szerveiben törekedni kell a nemek közötti és földrajzi eloszlás szerinti egyensúlyra. A
Szövetség szerveinek törekedniük kell arra, hogy az ülések helyszíneinek földrajzi eloszlása egyenletes
legyen.

KEZDEMÉNYEZÉS ÉS MOTIVÁCIÓ
73. §

A Szövetségben bármely szinten – különösen a csapatokban – vezetői funkciót betöltők igyekeznek
bátorítani és támogatni minden új kezdeményezést, különösen, ha az a cserkészek köréből érkezik. Ez alól
kivétel, ha a kezdeményezés valamilyen formában veszélyes, vagy jogszabályba, illetve a Szövetség
szabályzataiba ütközik.

ÉRTÉKELÉS
74. §

Az egyes szervek üléseinek kivételével minden tevékenységről írott értékelés készül, amelyet a következő
hasonló tevékenység előtt alaposan át kell tanulmányozni, hogy ily módon egyre javuljon a
tevékenységek minősége.

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
OGALOMMEGHATÁROZÁSOK
75. §

Az ebben az alapszabályban használt fogalmak meghatározásai:
a) Egyszerű többség: a leadott érvényes szavazatok több mint fele.
b) Abszolút többség: az összes lehetséges szavazat több mint fele.
c) Egy szerv tanácskozási jogú tagja részt vehet, felszólalhat és javaslatot tehet az ülésen, ám nem
szavazhat.
d) Cserkészvezető a Szövetség választott tisztségviselője, valamint azon felnőtt tagja, aki kinevezése
alapján cserkészek vagy felnőtt tagok csoportjának vezetésében részt vesz vagy tevékenységet
szervez.
e) Cserkészév: szeptember 1-től augusztus 31-ig tartó egyéves időszak
f) Hivatalos honlap: az Interneten www.cserkesz.hu cím alatt elérhető információs felület.107
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
76. §

(1) Az ebben az alapszabályban külön nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény és
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadók.108
(2) Ez az alapszabály elfogadásával egyidejűleg lép hatályba.

Igazolom, hogy az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály-módosítások
alapján hatályos tartalmának.
Budapest, 2021. december 5.

Bedekovics Péter
országos elnök
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Módosította az Országos Küldöttgyűlés 2014. április 12-én.
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET
MELLÉKLET
A SZÖVETSÉGBEN MŰKÖDŐ LELKI KÖZÖSSÉGEK
Ichthüsz Protestáns Cserkészek Közössége
Táborkereszt Katolikus Cserkészek Közössége
Tábortűz Adventista Cserkészközösség

Igazolom, hogy az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály-módosítások
alapján hatályos tartalmának.
Budapest, 2021. december 5.

Bedekovics Péter
országos elnök
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2.

SZÁMÚ MELLÉKLET

Etikai és Fegyelmi Szabályzat

A Országos Tanács által 2014. június 21. napján került elfogadásra
Hatályos: 2014. június 21. napjától
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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.
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.109
(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
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.

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, 2021. december 5.
Bedekovics Péter
országos elnök
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3.

SZÁMÚ MELLÉKLET

Belépési kérvény felnőtt korú személynek
Minden olyan 18. életévét belöltött személy, aki a Magyar Cserkészszövetséghez szeretne csatlakozni ennek a
nyomtatványnak a kitöltésével tudja felvételét kérni a Szövetség tagjai közé.
közé.
A csapat száma és neve, amihez csatlakozni szeretne
Név
Születési dátum
E-mail cím
Cím
Telefonszám
Foglalkozás
Volt már korábban a Magyar Cserkészszövetség tagja, vagy ahhoz kapcsolata?

Igen/Nem

Mikor és mely csapat(ok)hoz?

Évszám: Csapatszám(ok):

Volt már más ifjúsági/önkéntes szervezettel kapcsolata?

Igen/Nem

Ha igen, akkor mikor és melyik(ek)kel?

Évszám: A szervezet(ek)
neve:

Szenved jelenleg olyan betegségben, van korábban volt olyan betegsége, ami a
gyerekekkel való munkájára hatással lehet?
Kérjük, adjon meg egy személyt, aki ajánlást ad Önről! Lehetőség szerint ne családtag legyen.
Név
E-mail cím
Cím
Telefonszám
Kapcsolat az ajánlóval (pl. tanár, munkatárs stb.)
Mióta ismeri? (Dátum)

Kérjük, adjon meg a csapatból (alakuló csapat esetén a mentor csapatból), egy olyan személyt, aki ajánlást ad
Önről!
Csapatszám
Név
E-mail cím
Cím
Telefonszám
Mióta ismeri? (Dátum)
Nyilatkozat
Nagy felelősséggel jár a fiatalokkal való munka, és az ő biztonságuk elsődleges fontosságú, így kérjük,
nyilatkozzon!
Van-e jogi vagy erkölcsi akadálya annak, hogy Ön ifjúsági szervezet tagja legyen?

Igen/Nem

A fent megadott adatok a valóságnak megfelelnek. Amennyiben bármilyen eltérésre fény derül, abban az esetben
tudomásul veszem, hogy a tagságom a Magyar Cserkészszövetségben automatikusan megszűnik.
Aláírásommal hozzájárulok, hogy a fent megadott adataimat a Magyar Cserkészszövetség tárolja.

Dátum

Aláírás
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4.

SZÁMÚ MELLÉKLET

Ajánlás felnőtt korú személynek a
Magyar Cserkészszövetségbe való belépéshez
A Jelentkező neve
Kedves Ajánló! Köszönjük, hogy véleményével segíti a Magyar Cserkészszövetséget abban, hogy a közénk kerülni kívánó felnőttet
minél jobban megismerjük. A magyarországi cserkészmozgalom célja, hogy a társadalmat olyan életrevaló, elkötelezett, felelős,
egészséges polgárok alkossák, akiknek fontos, hogy önmaguk folyamatos nevelése által az Isten felé növekedjenek. Ezen cél
elérésén munkálkodnak az önkéntes vezetőink. Kérjük, őszintén töltse ki a nyomtatványt, és ha más fontos információt is meg akar
velünk osztani a jelentkezőről, akkor azt az Egyéb mezőben tűntesse fel. Az adatlapon feltüntetett adatokat az érintett csapat
parancsnoka, annak helyettese és az érintett kerület elnökségének tagjai ismerhetik meg.
Köszönettel: A Magyar Cserkészszövetség Elnöksége

Az ajánló személy adatai
Név
E-mail cím
Cím
Telefonszám
Kapcsolat a jelentkezővel (pl. tanár, munkatárs stb.)
Mióta ismeri a Jelentkezőt? (Dátum)
Kérjük, hogy értékelje a Jelentkező készségeit az ismeretségük, közös élményeik alapján!
Átlag alatti

Átlagos

Átlag feletti

Erősség

Nem tudom

Kezdeményezőkészség
Együttműködés
Alkalmazkodókészség
Moticváció/lelkesedés
Csapatmunka
Gyermekekkel való interakció
Kommunikáció
Megbízhatóság
Példamutatás
Kreativitás
Ön szerin mi a legnagyobb erőssége a Jelentkezőnek, amivel hozzájárulhat egy cserkészcsapat/közösség életéhez?
Ön szerint mi az a terület, amiben a Jelentkezőnek fejlődésre van szüksége?
Véleménye szerint van bármilyen tényező vagy körülmény, ami negatívan befolyásolhatja vagy akadályozhatja a
Igen/Nem
Amennyibe igen, kérjük, fejtse ki röviden!
Egyéb fontos információ
Aláírás

Dátum
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