A TAGSÁG LÉTREJÖTTE ÉS MEGSZŰNÉSE
14. § (1) Cserkész vagy felnőtt tag lehet az, aki
a) fogadalmat vagy ígéretet tett,
b) írott nyilatkozatban (kiskorú esetén törvényes képviselője által is aláírva) kérte felvételét egy
cserkészcsapatba,
c) 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 a csapatba felvételre ajánlja,
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 a tagjelöltnek ajánlja,
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 mellett – 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. § (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.
A tag kizárása automatikusan megtörténik, ha A belépési kérelem felnőtt korú személynek című
dokumentumban a valóságnak nem megfelelő információt tüntetett fel.

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.
d) 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.
e) 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.
A tagjelölt kizárása automatikusan megtörténik, ha A belépési kérelem felnőtt korú személynek
című dokumentumban a valóságnak nem megfelelő információt tüntetett fel.
f) a tagjelölt halálával.

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,
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 programjának 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
Cserkészszövetségbe való belépéséhez című dokumentumokat, és döntéséről írásban értesíti az
érintett csapatot,
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.

