
 

MEGHÍVÓ 
a Magyar Cserkészszövetség 

2022. évi rendkívüli országos küldöttgyűlésére 

Időpontja: 2022. december 4. vasárnap 10.00 óra 

Helyszín: Baden-Powell Villa, 1031 Budapest III. kerület, Nánási út 85-87. 

Megjelenés: cserkészegyenruhában 

Az ülésen csak személyesen lehet részt venni, elektronikus hírközlő eszköz igénybevételét nem biztosítunk! 

Tervezett időtartam: 5,5 óra (ebédszünettel) 

9.00 óra: szentmise és istentisztelet 

9.45 óra: Regisztráció, mandátumvizsgálat 

10.30 óra: Határozatképtelenség esetén a fent megjelölt helyszínen megismételt küldöttgyűlés időpontja 

Tárgysorozat és napirend 

1. Országos ügyvezető elnöki köszöntő, közös ima (5 p) 

2. A levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, a szavazatszámlálók és két jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása, 

mandátumvizsgálók jelentése, napirend elfogadása (10 p) 

3. Tájékoztató a Magyar Cserkészszövetség aktuális ügyeiről (45 p) 

4. A 2021. évi javított közhasznúsági jelentés és mellékleteinek elfogadása (pénzügyi, számviteli beszámoló) (45 p) 

5. Az OT elnökének tájékoztatása az Országos Tanács munkájáról (10p) 

6. Tagválasztás a Magyar Cserkészszövetség bizottságaiba (Jogi Bizottság, Számvizsgáló Bizottság, Etikai Bizottság, 

Felügyelő Bizottság) (20p) 

7. Döntés az MCSSZ 2023/24-es cserkészévére vonatkozó tagdíjának mértékéről és a tagsági szolgáltatások 

rendszeréről (30 p)  

8. A Magyar Cserkészszövetség Alapszabályának és Etikai Szabályzatának módosítása, illetve jövőbeli módosítások 

előkészítése (110 p) 

9. Javaslatok, indítványok, egyebek (15 p) 

10. Országos elnöki lezárás, közös ima (5 p) 

 

Előkészítő anyagok elérhetősége:  

https://drive.google.com/drive/folders/10lwJgNFmMtv9Po1b9l3H23JrH0fg45u1?usp=share_link  

(Az előterjesztések folyamatosan, legkésőbb 2022. november 14-ig felkerülnek a fenti címen hivatkozott oldalra.) 

Amennyiben a küldöttgyűlés az eredetileg összehívott időpontban nem bizonyul határozatképesnek, a megismételt 

küldöttgyűlés azonos helyszínen és napirenddel, a szavazati joggal rendelkező jelenlévők létszámától függetlenül 

határozatképes, ebben az esetben a küldöttgyűlés csak az eredetileg meghirdetett napirendi témákban hozhat 

érvényes döntést. 

 

Budapest, 2022. november 5. 

Jó munkát! 

 

 Kovács Adorján csst. (412.) 

 országos elnök 
 



Tájékoztatás: 

Az előkészítő anyagok a https://www.cserkesz.hu/vezetoknek/testuletek/hivatalos-dokumentumok oldalon keresztül is 

elérhetőek. A helyszínen már nem kerülnek felolvasásra, ezért kérjük a résztvevőket, hogy még a küldöttgyűlés előtt 

megfelelően tájékozódjanak, továbbá a küldöttgyűlés gördülékenysége érdekében, kérdéseiket küldjék meg levélben 

vagy elektronikusan az okgy-l@cserkesz.hu levelező listára, vagy a titkarsag@cserkesz.hu címre. 

A határozati javaslatokról - amennyiben bárminemű technikai akadály nem merül fel - minden esetben (így a 

választások során is) a demokracia.cserkesz.hu elektronikus szavazást segítő rendszeren (VIRUL) keresztül szavaznak 

a küldöttek. Ehhez kérjük, hogy lehetőség szerint mindenki feltöltött okostelefonnal/táblagéppel/laptoppal érkezzen, 

hogy gördülékenyen haladjunk a döntéshozatalok során. Akinek a technikai kérdés nem megoldható, kérjük előre 

jelezze, hogy tudjunk segíteni.  Köszönjük. 

A VIRUL rendszer használatához, a szükséges regisztráció elvégzéséhez itt találtok rövid segítséget: 

https://drive.google.com/file/d/1X4muKmmGdnsfFtsia6E2K0pzextKpO5T/view?usp=sharing 

Kérlek, még az ülés előtt végezzétek el a szükséges regisztrációt és állítsátok be a biztonsági jelszót, hogy ezzel ne 

menjen az idő a helyszínen.  

Szavazási és indítványozási jog az országos küldöttgyűlésen: 

A küldöttgyűlésen szavazati joggal rendelkeznek a kerületek küldöttei (vagy helyettesítésük esetén a pótküldöttek). 

Indítványt a küldöttek, pótküldöttek, valamint a tanácskozási tagok tehetnek. 

A Küldöttgyűlés előkészítésére vonatkozó további határidők: 

 Napirend-kiegészítés kérésének határideje: 2022. november 15. (kedd)  

 Döntés a napirend kiegészítéséről: 2022. november 17. (csütörtök) 

 Indítványok beterjesztése OE felé: 2022. november 20. (vasárnap)  

 Indítványok közzététele az elnök által: 2022. november 27. (vasárnap) 

 

 


