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I. – Formai alapok
1. § Az Alapszabály
Jelen szabályzat a Magyar Cserkészszövetség – továbbiakban: a Szövetség – Alapszabálya,
továbbiakban: az Alapszabály, rövidítve: ASZ. A Magyar Cserkészszövetség kiemelten
közhasznú országos társadalmi szervezet. Az Alapszabály és a Szövetség működése
megfelel az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II törvény, a Közhasznú szervezetekről szóló
1997. évi CLVI. törvény, valamint az egyéb vonatkozó törvények és rendeletek előírásainak.

2. § A Szövetség elnevezése, székhelye
A Szövetség elnevezése: MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG
A Szövetség elnevezése angolul: HUNGARIAN SCOUT ASSOCIATION
A Szövetség elnevezése franciául: FÉDÉRATION DES ÉCLAIREURS HONGROIS
A Szövetség elnevezése németül: UNGARISCHER PFADFINDERBUND
A Szövetség rövidített elnevezése: MCSSZ
A Szövetség székhelye: 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a.

3. § A Szövetség jelvénye, köszöntése, jelmondata, színe
A Szövetség jelvénye: a stilizált Szent Koronával ékesített cserkészliliom. A pontos grafikát
az Országos Intéző Bizottság – rövidítve: OIB – állapítja meg a Szervezeti és Működési
szabályzatban, rövidítve: SZMSZ. A Szövetség köszönése: Jó munkát! A Szövetség
jelmondata: Légy résen! A Szövetség színe: zöld-sárga.

4. § A Szövetség bélyegzője
A Szövetség bélyegzője 35 mm átmérőjű, kör alakú, középen a cserkészjelvény, „Magyar
Cserkészszövetség 1912” körirattal. A bélyegzőn további, azonosításra alkalmas jelölések
is lehetnek. A Szövetség képviseleti jogkörben kibocsátott kiadmányait a Szövetség kör
alakú bélyegzőjének lenyomatával is el kell látni. A szervezeti egységek és a tisztségviselők
bélyegzőinek formáját, szövegét és használatuk módját az Országos Intéző Bizottság a
Szervezeti és működési szabályzatban állapítja meg és az Országos Főtitkár adja ki
használóiknak. Minden bélyegző a Szövetség tulajdona, és csak az arra jogosultak, a
szabályzatokban foglaltak szerint használhatják.
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5. § A Szövetség bejegyzése
A Szövetséget a Fővárosi Bíróság a társadalmi szervezetek jegyzékébe
FPK.20.493/1989/1.sz. végzésével 1/1989. sz. alatt vette nyilvántartásba, jelenleg 60.001. sz.
alatt tartja nyilván. A Szövetség az 1912. december 28-án alakult Magyar
Cserkészszövetség, majd az 1946. évi feloszlatás után Magyar Cserkészfiúk Szövetsége
néven újjáalakult, és 1948-ban megszüntetett szövetségek jogutódja, az 1926-ban alakult
Magyar Leánycserkészszövetség hagyományainak is folytatója és őrzője.

6. § A Szövetség Cserkész Világszövetségi tagsága
A Szövetség a Magyar Köztársaság területén kizárólagos tagja a genfi székhelyű Cserkész
Világszövetségnek -World Organization of the Scout Movement, WOSM -annak
alapításától fogva. Lord Baden-Powell, a cserkészet létrehozója és alapítója a Cserkész
Világszövetségre hagyományozta a cserkészet egészét és a hozzá kapcsolódó jogokat, így
a Magyar Cserkészszövetség Magyarországon a cserkészet egyedüli hivatalos képviselője.

7. § A Szövetség célja
A Szövetség nevelési célja, mint elsődleges cél: A gyermekek és fiatalok -leányok és
fiúk-nevelése és oktatása, a személyiség fejlődésének irányításával jellemes egyéniséggé,
azaz emberebb emberré, magyarabb magyarrá nevelése a közösségben, valláserkölcsi
alapon. El kívánja érni, hogy a fiatalok a helyi közösségeknek, a Nemzetnek és az
emberiségnek értékes és hasznos tagjai legyenek. Ez a Szövetség elsődleges célja, amely
további céljai eléréséért való tevékenységének is fontos szempontja. A Szövetség
oktatási és kulturális célja: A Magyar Nemzet kulturális örökségének megóvása,
történelmi hagyományainak ápolása, a közösségi művelődési szolgáltatás, a könyvtári
szolgáltatás, az iskolarendszeren kívüli oktatás. A Szövetség környezetvédelmi célja:
Környezettudatos magatartásra nevelés. Közvetlen környezetünk és ezen keresztül az
egész földön a környezet védelme, óvása, és az erre való nevelés. A Szövetség
természetvédelmi és állatvédelmi célja: A zöld területek, a védett természeti értékek, a
különleges rendeltetésű erdők és területek gondozása, továbbá a növény és állatvilág
megismertetése, védelme. A Szövetség műemlékvédelmi és hagyományőrző célja:
Hazánk és az emberiség épített környezetének, műemlékeinek, és az egyes tájak sajátos
jellegének védelme, a népi, történelmi, művészeti hagyományok ápolása és védelme. A
Szövetség egészségvédelmi és sport célja: A fiatalok egészséges életre való nevelése, az
ifjúság mozgáskultúrájának fejlesztése, az amatőr szabadidő-sport, a tömegsport, a
turisztika. A Szövetség szociális,valamint gyermek-és ifjúságvédelmi célja: A hátrányos
helyzetű fiatalok, családok és rászorulók segítése, életminőségük javítása, közösségek
létrehozása és fejlesztése a gyermekek és az ifjúság számára értékek felmutatása, pozitív
viselkedési minták közvetítése, valamit az üdültetés, a hasznos szabadidő-tevékenység
elősegítése. A Szövetség euro-atlanti integrációs és kisebbségvédelmi célja: Hazánk,
valamint az Európai Unió országai, a környező államok és más országok fiataljainak
megismerése, a magyarországi és a magyar nemzetiségek segítése.
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8. §. A Szövetség cél szerinti tevékenységének meghatározása
A Szövetség cél szerinti tevékenysége a cserkészet működtetése a Magyar Köztársaság
területén, valamint nevelési, oktatási, kulturális, környezetvédelmi, természetvédelmi,
állatvédelmi, műemlékvédelmi, hagyományőrző, egészségvédelmi, sport, szociális,
gyermek-és ifjúságvédelmi, euro-atlanti integrációs, kisebbségvédelmi, és más
tevékenységek végzése. A cserkészet és a cserkész fogalmát jelen Alapszabály 14. §-a
határozza meg.

9. §. A Szövetség közhasznúsági fokának és közhasznú tevékenységének
meghatározása
A Szövetség kiemelten közhasznú szervezet, amely az alábbiakban meghatározott
közhasznú tevékenységeket folytatja, valamint olyan közfeladatot is ellát, amelyről
törvény, törvényi felhatalmazás, vagy más jogszabály rendelkezése szerint valamely állami
szervnek, vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. Ezek közül különösen az
alábbi, törvényben megállapított, kiemelkedően közhasznú tevékenységeket végzi:
a) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés: iskolarendszeren kívüli
öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamokat, életminőséget és életesélyt javító
tanulási, felnőttoktatási lehetőségeket teremt, támogatja az ismeretszerző, az amatőr
alkotó, művelődő közösségek tevékenységét (Kszt. 26. §c)4.),
b) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése:
gyermekek, gyermekes családok, csonka családok, hátrányos helyzetű családok segítése,
támogatása, fejlesztése, szabadidős programok és üdültetések szervezése (Alk. 15. §, 32/B.
§(1), Kszt 26§ c)11.),
c) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet: a gyermekek és
az ifjúság erkölcsi és közösségi nevelését végzi, a társadalom hasznos tagjává nevel,
segítséget nyújt az ifjúságot érő káros hatások leküzdéséhez, pozitív viselkedési mintákat
ad és azokat a gyakorlatban alkalmazza (Alk.16. §, 1997.XXXI.tv.11. §(1), 12. §(2), 39. § (Kszt.
26. §c)10.),
d) szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása: az ifjúságot szociális
érzékenységre neveli, a családi életre nevel, szociális tevékenységet végez a gyakorlatban,
idős korúakat, mozgáskorlátozottakat segít és ezek segítésére nevel (1993.III.tv.57. §(1)d),
64. §, 1997.XXXI.tv.12. §(2) (Kszt. 26. §c)2.),
e) egészségmegőrzés, betegségmegelőzés: Az egészséges életmódra való nevelést és a
civilizációs betegségek, ártalmak megelőzését tevékenységével elősegíti, szakképzett
oktatók bevonásával egészségoktatást, elsősegélynyújtási oktatást szükség esetén
elsősegélynyújtást illetve mentést végez (az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
141. § (3)), (Kszt. 26. §c)1.).
f) sporttevékenység: amatőr sport-és szabadidősport-tevékenységet valamint
sportturisztikai tevékenységet sportoktatást végez, a sport és a mozgás szeretetére nevel,
fejleszti az ifjúság fizikai erőnlétét és állóképességét, mozgásra és egészséges életmódra
nevel, nem professzionális sportrendezvényeket, sportversenyeket szervez, bonyolít le
(Kszt. 26. §c)14.),
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g) kulturális tevékenység: megismerteti és megérteti az egyetemes, a nemzeti, a
nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeit, elősegíti a befogadásukat, gondozza az
ünnepek kultúráját, segíti a helyi társadalom kapcsolatrendszerét, közösségi életét,
biztosítja a szabadidő kulturális célú eltöltésének a feltételeit (Kszt. 26. §c),5.),
h) kulturális örökség megóvása: feltárja és megismerteti a helyi település, valamint
Magyarország más építészeti, környezeti, szellemi, művészeti értékeit, hagyományait,
gondozza és gazdagítja a helyi művészeti életet, biztosít egyéb művelődést segítő
lehetőségeket (a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (1) (2)
bekezdés), (Kszt. 26. §c)6.),
i) a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli
magyarsággal kapcsolatos tevékenység: az ifjúsággal megismerteti a magyarországi és
a határon túli magyar kisebbségek kultúráját, segíti a különböző kultúrák közötti
kapcsolatok kiépítését és fenntartását (Alk.6. §(3), (Kszt. 26. §c)13.),
j) euro-atlanti integráció elősegítése: segíti és támogatja más országok, főként az
Európai Unió tagállamai, a Magyarországgal szomszédos országok, és hazánk cserkészei és
ezen keresztül az ifjúság találkozását, egymás megismerését, megbecsülését, látogatások,
csereprogramok külföldi képzések szervezésével, más országok hazánkba látogató
fiataljaival megismerteti Magyarország kulturális és történelmi örökségeit (Kszt. 26. § c)
19.),
k) műemlékvédelem: gondoskodik a területén lévő és műemléki védettség alatt nem álló,
de a település sajátos jellegének megőrzésében helyi jelentőséggel bíró építészeti és
településszerkezeti értékek védelméről, az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően (a műemlékvédelemről szóló 1997. évi LIV.
törvény 30. § (2) b) pontja), feltárja, számba veszi, fenntartja, fejleszti, őrzi a helyi építészeti
örökség értékeit (Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 57. § (2), Kszt. 26. § c) 7.),
l) természetvédelem, állatvédelem: tevékenységével óvja és védi a természet értékeit, a
természetvédelemre nevel, az oktatás és ismeretterjesztés eszközeivel az állatokkal
szembeni megfelelő magatartásra, gondoskodásra nevel, az állatok megismerésére, és
gyakorlati ismeretszerzésre is lehetőséget biztosít (az állatok védelméről és kíméletéről
szóló 1998. évi XXVIII. törvény 46. § (1)-(2) bekezdés), (Kszt. 26. § c) 8.),
m) környezetvédelem: a környezet kímélésére és védelmére nevel, a közvetlen környezet
és a Föld ökológiai rendszerét, problémáit megismerteti, megoldásokat, javaslatokat készít,
és ezeket gyakorlatban is alkalmazza (Kszt. 26. §c)9.),
n) önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítása: tűzvédelmi és tűzoltási
alapismereteket oktat és szükség esetén végez, mentési ismereteket terjeszt, váratlan
helyzetekre és katasztrófára felkészít, szükség esetén mentést és katasztrófa elhárítást
végez (Kszt. 26. § c) 15.).
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10. § A Szövetség kiemelten közhasznú működésével kapcsolatos
rendelkezések
A Szövetség közhasznú szolgáltatásaiból tagjai és tagjain kívül mindenki más is
részesülhet, a szolgáltatás jellegétől függően. A Szövetség vállalkozási tevékenységet csak
közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen Alapszabályban
meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja, a cél szerinti tevékenységéből illetve
vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja
nyilván. A Szövetség pártpolitikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak
anyagi támogatást nem nyújt, és pártoktól támogatást nem fogad el. Országgyűlési vagy
önkormányzati képviselőjelölteket nem állít és nem támogat, képviselőktől és
képviselőjelöltektől támogatást nem fogad el, valamint pártpolitikai kérdésekben hivatalos
állásfoglalást nem tesz közzé. A Szövetség Alapszabály szerinti tevékenységének és
gazdálkodásának legfontosabb adatait hivatalos országos sajtókiadványa, a Vezetők Lapja
útján, valamint egy országos sajtótermékben is nyilvánosságra hozza.

11. § A Közhasznúsági Jelentés
A Szövetség köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg Közhasznúsági
Jelentést készíteni. A Közhasznúsági Jelentés az 1997. évi CLVI. Törvény vonatkozó előírásai
szerint készül. A jelentés elfogadása az Országos Közgyűlés hatáskörébe tartozik. A
Szövetség éves beszámolójának jóváhagyását és a Közhasznúsági Jelentés elfogadását az
Országos Közgyűlés a tárgyévet követő év május 25-ig köteles tárgyalni. A Szövetség
jóváhagyott éves Közhasznúsági Jelentéseibe bárki betekinthet, és azokról saját költségére
másolatot készíttethet.

12. § A Szövetség vagyona és gazdálkodása
A Szövetség működéséhez a pénzügyi forrásokat többek között a tagdíjakból,
adományokból, sajátvállalkozásainak jövedelméből, valamint olyan támogatásokból
teremti elő, melyeket a Magyar Állam és az önkormányzatok a Szövetség kiemelten
közhasznú
tevékenysége
végzéséhez
nyújtanak.
Ingatlan
tulajdonjogának
megszerzéséhez, elidegenítéséhez, megterheléséhez, vagy tartós bérbe, haszonbérbe
adásához az OIB jóváhagyása szükséges. A Szövetség gazdálkodása tekintetében
alapvetően az egyesülési jogról és a közhasznú szervezetekről szóló, valamint az egyéb
vonatkozó jogszabályokban meghatározott gazdálkodási előírások az irányadóak. A
Szövetség részletes gazdálkodási, pénzügyi, számviteli és ügyviteli szabályait az OIB
állapítja meg és az Ügyviteli és Számviteli Szabályzatban teszi közzé. A Szövetség
megszűnése esetén az esetleges hitelek törlesztése után fennmaradó vagyona
adományként a Magyar Cserkész Alapítvány tulajdonába kerül, mely Alapítványt a Fővárosi
Bíróság tart nyilván.
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13. § A Szövetség, mint kiemelten közhasznú szervezet vezetőire
vonatkozó szabályok
1. Valamely közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet a Szövetség
Országos Intéző Bizottságának, Országos Elnökségének és Felügyelő Bizottságának elnöke
vagy tagja, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két
évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az Adózás rendjéről szóló törvény szerinti
köztartozását nem egyenlítette ki.
2. A Szövetség tagja több tisztségre is megválasztható, kivéve, ha több olyan megbízást,
tisztséget töltene be egy időben, amelyek közül az egyik hatásköre a másik ellenőrzése,
felügyelete, vagy a kettő között érdekellentét áll fenn. A vezető tisztségviselőknek,
valamint a fegyelmi bizottságok tagjainak hivatalba lépésükkor összeférhetetlenségi
nyilatkozatot kell adniuk. Az összeférhetetlenség megállapítása az OIB jogköre.
3. A vezető szervek határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek
közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b. pont), vagy élettársa (a továbbiakban együtt:
hozzátartozó), a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli juttatás, illetve a Szövetség által tagjának a
tagsági viszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

II. – ESZMEI ALAPOK
14. § A cserkészet, a cserkész, és a magyar cserkészek közösségének
meghatározása
1. A cserkészet valláserkölcsi alapon működő ifjúságnevelő mozgalom és életforma. A
cserkészet mindenki számára nyitott származástól, nemtől, társadalmi és vagyoni
helyzettől, valamint felekezettől függetlenül. A cserkészetben résztvevő személyek
önkéntesen, saját szabad elhatározásukból tevékenykednek, a Szövetséggel, annak
Alapszabályával és szabályzataival összhangban. A cserkészet mentes a pártpolitikától,
pártokat, képviselőket, képviselő-jelölteket nem támogat, és tőlük támogatást nem fogad
el. A cserkészet vállalja valláserkölcsi alapon álló küldetését a társadalomban, ezért
felmutatja az általa képviselt értékeket a társadalom számára, megismerteti értékrendjét és
keresi az együttműködés lehetőségeit minden olyan személlyel és szervezettel, akik vagy
amelyek vele rokon alapelveket vallanak, és nem működik együtt azokkal a személyekkel
és szervezetekkel, akik vagy amelyek célkitűzései ellentétesek a cserkészet alapelveivel. A
cserkészet célját, alapelveit és nevelési módszereit a cserkészet alapítója, Lord BadenPowell határozta meg.
2. Cserkésznek nevezzük azt a természetes személyt, aki szabad elhatározásból, a
cserkészmozgalom alapítója, Lord Robert Baden-Powell of Gilwell által megfogalmazott,
istenhitre épített és valláserkölcsi alapokon álló, a Cserkész Világszövetség által képviselt, a
világ cserkészei és cserkészszövetségei, közöttük a Magyar Cserkészszövetség által vallott
cserkészeszmények és jelen Alapszabály 18. §-ában leírt cserkésztörvény szerint kíván
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további élete során élni, és aki cserkésztársai közösségében a jelölt idő elteltével, a
megfelelő cserkésztudás elsajátítását követően, cserkészvezetői egyetértésével, a közösség
előtt a cserkészfogadalom letételével ezen szándékát ünnepélyesen is kinyilvánította. A
cserkészfogadalom letételével a fogadalmat tevő nem válik a Szövetség rendes tagjává.
3. A Magyar Köztársaság területén kizárólag a Magyar Cserkészszövetség képviseli
hivatalosan a cserkészmozgalmat, mivel a Magyar Cserkészszövetség az 1912-ben
megalakult Magyar Cserkészszövetség kizárólagos jogutóda és a Cserkész Világszövetség
(World Organization of the Scout Movement, WOSM) kizárólagos magyarországi
tagszervezete. Így Magyarországon csak olyan természetes személy tehet érvényesen
cserkészfogadalmat, és válhat jelen paragrafus második bekezdése szerinti cserkésszé, aki
saját elhatározásából a Magyar Cserkészszövetség szabályzatai szerint és iránymutatása
alapján, a Szövetséggel összhangban kíván tevékenykedni, mert csak ezeknek a
természetes személyeknek engedi át a Magyar Cserkészszövetség a Cserkész
Világszövetségtől és Lord Baden-Powelltől származott jogával élve a cserkész elnevezés
használatát, és ezen személyeket ismeri el hivatalosan cserkészként. A Szövetség más
állampolgárságú cserkészként kizárólag olyan cserkészeket ismer el, akik a Cserkész
Világszövetségtől származó jog alapján cserkészek.
4. Magyar cserkésznek nevezzük a magyar nemzetiségű cserkészeket és a magyar
állampolgárságú cserkészeket. Magyar cserkészek közösségének nevezzük a Magyar
Köztársaság államhatárain belüli állandó lakhellyel rendelkező magyar cserkészek
összességét. Minden magyar cserkész a cserkészfogadalom letételével, a hetedik
cserkésztörvény alapján kinyilvánította, hogy a cserkésztörvények és a cserkészeszmények
szerint, valamint a Magyar Cserkészszövetség iránymutatása alapján kíván tevékenykedni,
ezért a magyar cserkészek közössége a Magyar Cserkészszövetség iránymutatása alapján
végez minden cserkészettel kapcsolatos tevékenységet. A magyar cserkészek közössége
baráti közösség, míg a Magyar Cserkészszövetség hivatalosan bejegyzett társadalmi
szervezet.

15. § A Szövetség által felhasznált eszközök
A Szövetség céljai megvalósítása érdekében felhasználja mindazokat az eszközöket,
amelyek a cserkészet szellemiségével és a Magyar Köztársaság törvényeivel összhangban
vannak.

16. § A Szövetség tagjainak és segítőinek tevékenységi alapelve
A Szövetség tagjainak és segítőinek tevékenységi alapelve az önkéntesség, amely biztosítja
a célok és a cél szerinti tevékenységek anyagi ellenszolgáltatás nélkül történő
megvalósítását.
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17. § A Szövetség nevelési módszere
A cserkésznevelés átfogó elveinek és módszertanának kidolgozása az OIB és az Országos
Vezetőtiszt feladata, melyet az OIB szabályzatokba foglalhat, illetve ezeken alapuló
próbarendszereket alkothat. A cserkésznevelés alapelveit az alapító Lord Baden-Powell
fogalmazta meg:
a) a lelkiismeretre hallgató folyamatos önnevelés,
b) a cselekedve tanulás,
c) a kiscsoportos foglalkozás (6-10 fős őrs),
d) a cserkésztörvények és a fogadalom,
e) az állandóan ösztönző programok (a próbarendszer).

18. § A cserkésztörvény
A cserkésznevelés és a cserkészmunka alapja a tíz pontból álló cserkésztörvény.
Megtartására a cserkészjelöltek fogadalmat tesznek. A cserkésztörvény szövege a
következő:
1. A cserkész egyenes lelkű és feltétlenül igazat mond.
2. A cserkész híven teljesíti kötelességeit, amelyekkel 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.

19. § A kiscserkész törvény
A cserkészeknél fiatalabb korosztályú kiscserkészek törvénye a kiscserkész törvény, amely a
cserkésztörvény elővételezése, és amely megtartására a kiscserkészek ígéretet tesznek. A
kiscserkész törvény szövege a következő:
1. A kiscserkész vezetőjére hallgat.
2. A kiscserkész uralkodik önmagán.
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20. § A cserkészfogadalom
A cserkészjelöltek megfelelő felkészülés és a jelöltpróba sikeres letétel után, vezetőik és
cserkésztestvéreik jelenlétében fogadalmat tesznek arra, hogy a cserkésztörvényt további
életük során megtartják. A cserkészjelöltek a cserkészfogadalom letételével válnak
cserkésszé. A cserkészfogadalom szövege a következő:
„Én, (fogadalmat tevő neve) fogadom, hogy híven teljesítem kötelességeimet, amelyekkel
Istennek, hazámnak és embertársaimnak tartozom. Minden lehetőt megteszek, hogy
másokon segítsek. Ismerem a cserkésztörvényt és azt mindenkor megtartom.”

21. § A cserkésztiszti fogadalom
A cserkész segédtiszt jelöltek sikeres segédtiszti próbájuk után, a Szövetség megbízottjai
előtt élőszóval fogadalmat tesznek, azt írásban is megerősítik. Fogadalmuk letétele és
képesítésük igazolása után válnak cserkész segédtisztekké. A cserkésztiszt jelöltek sikeres
tiszti próba után fogadalmukat megújítják. A cserkésztiszti fogadalom a
cserkészfogadalom kiteljesítése. A cserkésztiszti fogadalom szövege a következő:
“Én, (fogadalmat tevő neve) 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 a 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 cserkésztörvények szelleme minél
jobban megvalósuljon. Semmiféle vallás-, vagy magyarellenes társulatnak tagja nem
vagyok és nem leszek.”

22. § A felnőttcserkész fogadalom
A felnőttcserkészek fogadalmukat vezetőik és cserkésztestvéreik jelenlétében akkor teszik
le, amikor megfelelően felkészültek, vagy korábban már cserkészek voltak, és a
nagykorúságot elérve a felnőttcserkészek közé kívánnak lépni. A felnőttcserkész
fogadalom a cserkészfogadalom kiteljesítése. A felnőttcserkész fogadalom szövege a
következő:
„Én, (fogadalmat tevő neve) 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. Példámmal és munkámmal arra törekszem, hogy a társadalom, a család és az
egyes emberek életében a cserkésztörvények szelleme minél jobban megvalósuljon.
Semmiféle vallás-, vagy magyarellenes társulatnak tagja nem vagyok és nem leszek.”
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23. § A kiscserkész ígéret
A kiscserkész jelöltek megfelelő felkészülés után, vezetőik és kiscserkész testvéreik
jelenlétében ígéretet tesznek. A kiscserkész jelöltek ígérettételükkel vállnak
kiscserkészekké. A kiscserkészeket fiatal cserkészjelölteknek tekintjük. A kiscserkész ígéret a
cserkészfogadalom elővételezése. A kiscserkész ígéret szövege a következő:
„Én, (ígéretet tevő neve) ígérem, hogy Isten segítségével a jóra törekszem. Ismerem a
kiscserkész törvényt, és azt megtartom.”

III. – TAGSÁG
24. § A Szövetség rendes tagjai és a taggá válás feltételei
1. Az Egyesülési jogról szóló, 1989. évi II. törvény vonatkozó rendelkezései szerint értendő
tagok. A Szövetség rendes tagja lehet minden olyan természetes vagy jogi személy, aki
vagy amely:
a) egyetért a Szövetség célkitűzéseivel,
b) kinyilvánítja, hogy a rendes tagsággal járó, jelen alapszabályban és a Szövetség
szabályzataiban rögzített kötelezettségeknek eleget kíván tenni,
c) Természetes személy esetében megfelel az alábbi követelményeknek:
− Mind pszichikailag, mind fizikailag alkalmas az ifjúság nevelésére, valamint
birtokában van a cserkészvezetői tevékenységhez szükséges tudásnak.
− A Szövetség Képesítési Szabályzata szerint cserkész segédtiszti vagy cserkésztiszti
képesítést szerzett és e képesítés megszerzéséről a Szövetség írásos igazolását kézhez
vette, valamint cserkésztiszti fogadalmat tett.
− Vallását ténylegesen gyakorolja és a szövetségi tagsághoz méltó életvitelt vezet.
− Nem lehet vallás- vagy magyarellenes szervezet tagja, nem támogathat ilyet,
valamint nem támogathat más szervezetek, vagy személyek által tett vallás-, vagy
magyarellenes kijelentéseket, megnyilvánulásokat, cselekedeteket.
d) Jogi személy esetében megfelel az alábbi követelményeknek:
− A jogi személy cél szerinti tevékenységébe tartozik az ifjúság nevelése-oktatása, vagy
nem ütközik jogi akadályba e tevékenység folyamatos végzése illetve ennek segítése.
− Cserkészcsapat Fenntartó Testületeként a csapat javára, jelen Alapszabályban és a
Szövetség szabályzataiban meghatározott fenntartói tevékenységet kíván folytatni.
e) valamint felvételét kéri a Szövetség rendes tagjai közé.
A kérvény alapján a Szövetség illetékes szerve határozatban dönt a tagfelvételről. A tagsági
jogviszony a határozat kézbesítésének időpontjától kezdődik. A jogi személyiséggel bíró
tagokat Fenntartó Testületeknek nevezzük. A természetes személy tagokat a
továbbiakban a Szövetségben szerzett cserkészképesítésük szerint cserkész
segédtiszteknek, vagy cserkésztiszteknek nevezzük. A rendes tagok kötelesek a
tagságukkal járó kötelezettségeiknek eleget tenni, valamint megilletik őket a tagsággal
járó jogok. A Szövetség tagságát az Országos Igazoló Bizottság köteles naprakészen
nyilvántartani.
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2. A Szövetség illetékes szervei a tagok felvétele és elbocsátása ügyében: A rendes
tagok a tagságukkal kapcsolatos kérelmeiket, valamint a különös tagok a
nyilvántartásukkal kapcsolatos kérelmeiket a Szövetség Országos Elnökségéhez kötelesek
benyújtani. Tagsági ügyekben az Országos Intéző Bizottság ülése határozatban dönt.
Határozatának meghozatala előtt kikéri az illetékes kerület elnökségének és az illetékes
szervezeti egységek véleményét.

25. § A Szövetség különös tagjai és a különös taggá válás feltételei
A Szövetség különös tagjai: Az Egyesülési jogról szóló, 1989. évi II. törvény vonatkozó
rendelkezései szerint nem tagjai a Szövetségnek, azonban mint természetes, vagy jogi
személyek saját elhatározásukból a Szövetség munkáját segítik, vagy tevékenységükkel
érdemet szereztek, és ezek miatt a Szövetség egyetértésükkel nyilvántartja őket. A
Szövetség különös tagjai lehetnek tagjelöltek, pártoló tagok, és tiszteletbeli tagok.
1. A Szövetség tagjelöltje lehet: Minden olyan természetes személy, aki:
a) egyetért a Szövetség célkitűzéseivel,
b) szándékában áll a Szövetség rendes tagjává válni,
c) akinek ezen szándékát a Szövetség nyilvántartásba vette és visszaigazolta,
d) kinyilvánítja, hogy a rendes tagsággal járó, jelen alapszabályban és a Szövetség
szabályzataiban rögzített kötelezettségeknek eleget kíván tenni,
e) akinek leendő rendes tagságát kizáró ok nem áll fenn, valamint a rendes tagokkal
szemben támasztott összes követelményt teljesítette, azonban még nem szerzett
cserkész segédtiszti képesítést és nem tett cserkésztiszti fogadalmat,
f) a jelentkezéséhez képest legalább fél évvel korábban tett cserkészfogadalmat vagy
felnőttcserkész fogadalmat, valamint a nyilvántartásba vételi kérelmet megelőző
legalább fél évben aktív cserkészmunkát végzett, illetve jelentkezett a szövetségben
cserkész segédtiszti képzésre, és jelentkezését a szövetség elfogadta és visszaigazolta,
g) megfelel azoknak a további követelményeknek, melyeket a Szövetség rendes tagjaival
szemben támaszt.
h) valamint tagjelöltként kéri nyilvántartásba vételét.
A kérvény alapján a Szövetség illetékes szerve határozatban dönt a tagjelölt
nyilvántartásba vételéről. A tagjelölt saját elhatározásából, jelentkezésével egyidejűleg
vállalja azokat a kötelezettségeket, melyeket jelen Alapszabály és a Szövetség szabályzatai
számára előírnak. A tagjelöltet nyilvántartásba vételétől megilletik jelen Alapszabályban és
a Szövetség szabályzataiban a számára biztosított jogok. A tagjelölt jogait a határozat
kézhez vételétől gyakorolhatja. A tagjelölt az Országos Intéző Bizottság által megállapított
határidőn, de legkésőbb három éven belül köteles teljesíteni a rendes tagság elnyeréséhez
szükséges összes feltételt. Ennek elmulasztása a tagjelölt nyilvántartásból való törlését, és
ezzel a tagjelöltséghez tartozó jogok elvesztését vonja maga után. A tagjelöltté nyilvánítás
és a rendes tagsági feltételek teljesítésének mérlegelése a Szövetség kizárólagos joga. A
rendes taggá válás időpontjában a különös tagság megszűnik.
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2. A Szövetség pártoló tagja lehet: Minden olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy
amely:
a) egyetért a Szövetség célkitűzéseivel,
b) megfelel azoknak a követelményeknek, melyeket a Szövetség pártoló tagjaival
szemben támaszt,
c) a Szövetség vagy valamely szervezeti egysége munkáját anyagi támogatással, vagy
bármely más módon érdemben és jelentősen segíti,
d) kérvényezi a pártoló tagként való nyilvántartásba vételét, vagy ezt a Szövetség
indítványozza és a leendő pártoló tag elfogadja.
A Szövetség illetékes szerve a kérvénynek helyt adva, vagy saját indítványa alapján
határozatban dönt a pártoló tagként való nyilvántartásba vételről. A pártoló tagként való
nyilvántartásba vétel, illetve ennek visszavonása a Szövetség kizárólagos joga. A pártoló
tagok kötelesek vállalt kötelezettségeiknek eleget tenni, és jelen Alapszabályban valamint
a Szövetség szabályzataiban meghatározott jogok illetik meg őket.
3. A Szövetség tiszteletbeli tagja lehet: Minden olyan természetes vagy jogi személy, aki
vagy amely
a) egyetért a Szövetség célkitűzéseivel,
b) megfelel azoknak a követelményeknek, melyeket a Szövetség tiszteletbeli tagjaival
szemben támaszt.
c) tevékenységével olyan érdemeket szerzett, melyek a Szövetség célkitűzéseinek
megvalósításában fontosak, vagy legalább tíz éven keresztül igazoltan a Szövetség
rendes tagja volt, vagy a Szövetségben a rendes természetes személyű tagság
összes feltételeit teljesítve legalább tíz éven keresztül tevékenykedett, majd ezt
követően a Szövetségben végzett tevékenységétől visszavonult és a rendes
tagságról lemondott,
d) akinek, vagy amelynek tiszteletbeli tagságát a Szövetség legalább két tagja, vagy
szervezeti egysége javasolja.
A javasolt személyt a Szövetség illetékes szervének határozati döntése alapján és az
érintett beleegyezése után a Szövetség illetékes szerve megbecsülését kifejezve
tiszteletbeli tagként nyilvántartásba veszi. A tiszteletbeli tagot jelen Alapszabályban, és a
Szövetség szabályzataiban meghatározott jogok illetik meg. A tiszteletbeli taggá
nyilvánítás és ennek visszavonása a Szövetség kizárólagos joga.
4. A szövetség működő tagja lehet: minden olyan természetes személy, aki
a) kiscserkész ígéretet, cserkészfogadalmat vagy cserkésztiszti fogadalmat tett,
b) ismeri és megtartja a kiscserkész törvényt, illetve a cserkésztörvényt,
c) kérte a működő tagként való nyilvántartásba vételét és az alapján a Szövetség őt
nyilvántartásba vette.
A működő tagként való nyilvántartásba vétel iránti kérelemre, a nyilvántartásba vételi
eljárásra, a nyilvántartás kezelésére és a nyilvántartásból való törlésre vonatkozó részletes
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szabályokat az Országos Intéző Bizottság határozza meg a Szervezeti és Működési
Szabályzatban.
Az SZMSZ vonatkozó szabályainak meghatározása előtt a működő tagként való
nyilvántartásba vétel (és annak kérelmezése) nem lehetséges.

26. § A tagok kötelezettségei és jogai
1. A rendes tagok kötelezettségei:
a) A rendes tagok kötelesek a Közgyűlés által minden évben meghatározott mértékű
tagdíjat fizetni. Az éves tagdíj befizetése minden év március 31-ig esedékes.
b) A rendes tagok kötelesek az Alapszabályt és a Szövetség szabályzatainak
rendelkezéseit, és a Szövetség vezető szerveinek határozatait betartani, valamint a
cserkészet keretein belül tevékenykedő más természetes és jogi személyekkel
lehetőségeikhez képest betartatni.
c) A rendes tagok kötelesek a Szövetséggel, annak vezető szerveivel, valamint többi
tagjával és szervezeti egységével összhangban, a Szövetség célkitűzései alapján
tevékenykedni. A Szövetség tagjai kötelesek tevékenységük során a többi taggal,
minden cserkésszel és minden személlyel, vagy szervezettel jó munkakapcsolatra
törekedni és minden sértő, vagy bántó kijelentéstől, véleménynyilvánítástól,
megnyilvánulástól, vagy cselekedettől tartózkodni, valamint kötelesek mindenkiről
a jó szándékot feltételezni, amíg ennek az ellenkezője kétséget kizáróan be nem
bizonyosodik.
d) A rendes tagok kötelesek a Szövetség vezető szerveinek határozatait képviselni és
képességeikhez mérten a lehető legjobban végrehajtani. Bármely határozattal
kapcsolatban írásban, vagy szóban, alkalmas időben, a Szövetség tevékenységét
nem akadályozó módon az azokat hozó szervezeti egységnél, vagy a Szövetség
vezető testületeinél észrevételt tehetnek. Az észrevételeket a vezető szervek
kötelesek meghallgatni és azokra igény esetén írásban, vagy szóban 30 napon belül
kötelesek válaszolni. A Szövetség több tagja együttes észrevételt is benyújthat.
e) A rendes tagok kötelesek betartani azt az alapelvet, hogy a Szövetség, a tagok, a
szervezeti egységek, valamint harmadik személyek közötti vitás kérdéseket a
Szövetségen belül kívánja rendezni, vagy ha ez semmiképpen nem vezet
eredményre, akkor jogi úton, de minden médium nyilvánosságának teljes
kizárásával. Így e tárgyban a Szövetség egyetlen tagja, vezetője, vagy szervezeti
egysége sem tehet közzé médianyilatkozatot illetve a média megkeresését köteles
visszautasítani, hacsak az Országos Intéző Bizottság, vagy a Közgyűlés előzetesen és
kifejezetten nem hatalmazza fel erre. Engedély esetén a nyilatkozattevő köteles az
engedélyhez fűzött feltételeket maradéktalanul betartani.
f) A rendes tagok kötelesek betartani, hogy egyéb, a Szövetség egészét érintő ügyben
médianyilatkozatotsaját elhatározásból a Szövetség Országos Elnöke, vagy
Országos Ügyvezető Elnöke, vagy Országos Vezetőtisztje vagy az Országos Intéző
Bizottság Elnöke, vagy a Felügyelő Bizottság Elnöke tehet. A Szövetség bármely
más tagjának, vagy szervezeti egységének a Szövetség egészét érintő
médianyilatkozatához az Országos Elnök, vagy az Országos Ügyvezető Elnök, vagy
az Országos Vezetőtiszt, vagy az Országos Intéző Bizottság, vagy a Felügyelő
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Bizottság, vagy az Országos Közgyűlés kifejezett előzetes engedélye szükséges,
kivéve, ha a nyilatkozattétel törvényi kötelezettségen alapul. A nem országos
szervezeti egységek vezetői saját szervezeti egységük ügyében médianyilatkozatot
tehetnek. A Szövetség médianyilatkozatnak tekint minden olyan írott, kép-vagy
hangrögzítéssel, illetve elektronikus úton felvett vagy tárolt véleményt,
megnyilvánulást, vagy egyéb a Szövetséggel kapcsolatos anyagot, amelyet
egészben, vagy részeiben közreadtak, vagy a Szövetség tagjai mások számára
átengedtek és alkalmasak a közzétételre.
g) A rendes tagok kötelesek a Szövetségben tisztségükből adódó, illetve egyéb vállalt
szövetségi feladataiknak legjobb tudásuk szerint eleget tenni.
h) A rendes tagok kötelesek mind a Szövetségben, mind azon kívül végzett
tevékenységük során a cserkészet jó hírnevét megőrizni és a cserkészet értékeiről a
társadalom, a család és az egyes emberek számára valós, jó képet közvetíteni.
i) A rendes tagok nem lehetnek vallás-vagy magyarellenes szervezet tagjai, nem
támogathatnak ilyeneket, valamint nem támogathatnak más szervezetek, vagy
személyek által tett vallás-, vagy magyarellenes kijelentéseket, megnyilvánulásokat,
cselekedeteket. Annak elbírálására, hogy konkrét esetben egy szervezet, vagy
annak kijelentései, megnyilvánulásai, cselekedetei vallás-, vagy magyarellenesek-e,
bejelentés nyomán, vagy saját indítvány alapján az Országos Intéző Bizottság, vagy
a Közgyűlés jogosult. Amennyiben az illetékes szerv megállapítja, hogy egy
szervezet, vagy annak kijelentései, megnyilvánulásai, cselekedetei vallás-, vagy
magyarellenesek és a Szövetség bármely tagjáról kiderül, hogy ilyen szervezet
tagja, vagy támogatója, illetve valamely szervezet vallás-, vagy magyarellenesnek
minősített kijelentéseit, megnyilvánulásait, cselekedeteit támogatja, segíti, vagy
bármilyen módon részt vesz abban, akkor az Országos Ügyvezető Elnök köteles ezt
a tagot 15 napon belül felszólítani fent részletezett vallás-, vagy magyarellenes
szervezetbeli tagságának azonnali felszámolására és vallás-, vagy magyarellenes
kijelentéseinek, megnyilvánulásainak, vagy ilyen támogatásának haladéktalan
visszavonására, illetőleg ilyen cselekedeteinek jóvátételére. A felszólított tag köteles
azonnali hatállyal a felszólításnak eleget tenni és ennek bizonyítékait hitelt
érdemlően, írásban a Szövetség illetékes szervének részére benyújtani.
Amennyiben a felszólított tag a felszólításnak haladéktalanul, de legkésőbb 15
napon belül nem tesz eleget, és az elégtételt nem bizonyítja, úgy súlyos fegyelmi
vétséget követ el és a Szövetség illetékes szerve haladéktalanul fegyelmi eljárást
indít ellene.
j) A Szövetség jogi személy rendes tagja, mint Fenntartó Testület, fenntartói
tevékenységét a jelen Alapszabályban és a Szövetség szabályzataiban leírtak szerint
folytatja. Az általa fenntartott csapat tevékenységét tényleges vállalásainak teljes
betartásával és lehetőségeihez képest a leghatékonyabb módon támogatja.
Lehetőségeihez képest biztosítja a csapat működéséhez a cserkészotthont, és
fedezi annak költségeit. A Fenntartó Testület lehetőségeihez mérten az általa
fenntartott csapatok nevelési munkáját anyagilag is támogatja. Amennyiben a
Fenntartó Testület több csapatot tart fenn, akkor a támogatást illetően köteles a
csapatok tagjainak létszámarányát figyelembe venni, és a csapatoknak nyújtott
támogatását a létszám arányában biztosítani. A Fenntartó Testület a működő tagok
által fizetendő hozzájárulást a működő tagoktól átvállalhatja, azt helyettük a
Szövetségnek megfizetheti.
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k) A Szövetség természetes személy rendes tagja köteles lehetőségeihez mérten saját
csapatának életében és a tisztikar gyűlésein tevékenyen részt venni valamint
feladatokat, tisztségeket vállalni.
2. A rendes tagok jogai:
a) A rendes tagok szavazati joggal vehetnek részt a Szövetség Közgyűlésén, jelölhetők
és választhatók a Szövetség valamennyi tisztségére. A Szövetség jogi személy tagjai
vezetőjük, vagy annak megbízottja útján képviseltetik magukat a Közgyűlésen.
b) A Szövetség természetes személy rendes tagjai eseti, vagy állandó tevékenységet
vállalhatnak a Szövetség bármely nem választandó feladatkörében összhangban a
felelős vezetőkkel és azok döntéseivel. Tevékenységük során a Szövetség tagjai
kezdeményezhetnek ezeket illetően.
c) A Szövetség tagjai részt vehetnek a Szövetség bármely országos, kerületi, körzeti,
vagy egyéb, minden tag számára nyitott rendezvényén, igénybe vehetik
szolgáltatásait. A Szövetség tagjai ezt a jogukat a rendezvények felelős vezetőinek
kellő tájékoztatása mellett velük összhangban és a rendezvény sikerét nem
veszélyeztetve gyakorolhatják. A rendes tagok saját csapatuk minden
rendezvényén jogosultak részt venni. A Szövetség jogi személy tagjai ezen jogaikat
vezetőjük, vagy annak megbízottja útján gyakorolhatják.
d) A Szövetség tagjai a Szövetséget és a cserkészetet érintő minden ügyben
javaslatokat, észrevételeket tehetnek, kifejthetik véleményüket, és udvarias, építő
jellegű kritikát gyakorolhatnak. Az észrevételek címzettjei kötelesek azokat alkalmas
időben meghallgatni és megfontolni.
e) A Szövetség természetes személy rendes tagjai szavazati joggal részt vehetnek saját
tisztikaruknak gyűlésein és megbeszélésein, a csapat életét érintő fontosabb
döntések meghozatalában jogosultak részt venni, önállóan kezdeményezhetnek
saját csapatuk és annak tagjai tevékenységét illetően, építő kritikát gyakorolhatnak,
valamint jogosultak saját csapatuk életében megbízatásokat, feladatokat vállalni,
illetve ezekre választhatók.
f) A Fenntartó Testületeknek lehetősége van a tisztikar és a Szövetség felé a
csapatparancsnok személyére javaslatot tenni, valamint indokolt esetben kérheti a
csapatparancsnok felmentését. Jogosult figyelemmel kísérni és véleményezni a
cserkészcsapat működését.
3. A különös tagok kötelezettségei:
a) A Szövetség különös tagjai kötelesek mindazt betartani, amelyet jelen Alapszabály
26. § 1. bekezdése b-től i pontjáig a rendes tagok kötelezettségeiként előír, azzal a
különbségtétellel, hogy a különös tagok nem alanyai a Szövetségben lefolytatható
fegyelmi eljárásnak, azonban fegyelmi jellegű vétség esetén az illetékes szerv
határozata alapján jogosultságaik korlátozhatók, vagy a különös tag a
nyilvántartásból törölhető.
b) A tagjelöltek kötelesek a még nem teljesített rendes tagsági feltételeket
lehetőségeikhez mérten minél hamarabb, de legkésőbb az Alapszabály által
kitűzött határidőn belül teljesíteni.
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c) A pártoló tagok kötelesek a szerződésben, vagy más módon vállalt támogatási
kötelezettségeiket határidőre teljesíteni.
d) A működő tagok kötelesek a Közgyűlés által számukra meghatározott évi
hozzájárulást megfizetni. A működő tagok hozzájárulásainak mértéke legfeljebb a
rendes tagok által fizetendő tagdíj mértékének 75%-a lehet. A hozzájárulások
fizetésének módját a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg.
4. A különös tagok jogai:
a) Tanácskozási joggal részt vehetnek a Közgyűlésen, azonban személyi kérdésekben
nem nyilváníthatnak véleményt. Esetleges hozzászólásaik témáját a Közgyűlés
megkezdése előtt kötelesek a leendő Levezető Elnökkel, vagy az Országos
Főtitkárral írásban közölni.
b) A különös tagok írásbeli javaslatokat, véleményeket terjeszthetnek elő a Szövetség
vezető szervei számára a Szövetség munkájával és a cserkészettel kapcsolatban.
c) A tagjelölteket ezen felül megilletik az Alapszabály 26. § 2.bekezdésének b-d.
pontjaiban a Szövetség rendes tagjai számára biztosított jogok, továbbá saját
csapatuk tisztikarának gyűlésein tanácskozási joggal részt vehetnek, véleményüket
kifejthetik, építő kritikát gyakorolhatnak, valamint a tisztikar jóváhagyása mellett
feladatokat, megbízatásokat vállalhatnak csapatukban.
d) A működő tagok jogosultak továbbá
da) viselni a Magyar Cserkészszövetség egyenruháját,
db) a Szövetség nevelési munkájában részt venni az erre irányadó
szabályzatoknak megfelelően,
dc) a Szövetség tagjai számára biztosított szolgáltatásokkal azonos
szolgáltatásokat igénybe venni.

26/A §
A Szövetség tagjai és különös tagjai számára biztosított jogok nem jelentenek korlátozást
arra nézve, hogy a Szövetség közhasznú szolgáltatásait tagjain kívül más is igénybe vegye.

27. § A tagsági viszony megszűnése
1. A rendes tagok tagsági viszonyának megszűnése: A rendes tagok tagsági
viszonyának megszűnésekor az összes tagi jogosultságuk megszűnik, valamint a
megszűnés időpontjától mentesülnek a tagi kötelezettségek alól. A tag tagságának
bármely módon való megszűnése előtt köteles a Szövetség felé az anyagi és tárgyi
eszközök tekintetében elszámolni, valamint tagi és vállalt kötelezettségeinek esetleges
késedelme esetén azokat haladéktalanul teljesíteni.
a) A tagsági viszony megszűnik kilépéssel. A tag kilépési szándékát a Szövetség tagsági
ügyekben illetékes szervnek köteles írásban benyújtani.
b) A tagsági viszony megszűnik a tag halálával, jogutód nélküli megszűnésével, vagy a tag
átalakulása, szétválása, összeolvadása esetén, amennyiben a jogutód nyilatkozik, hogy
Szövetségi tagságát meg kívánja szüntetni.
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c) A tagsági viszony megszűnik törléssel. Amennyiben a Szövetség illetékes szerve
bejelentés, vagy saját indítványa alapján megállapítja, hogy valamely tag két éven
keresztül semmilyen tevékenységet nem fejtett ki a Szövetségen belül, határidő
kitűzése mellett felszólítja az érintett tagot, hogy fent kívánja-e tartani tagságát a
Szövetségben. Ismételt felszólításkor a válasz elmaradása esetén a Szövetség illetékes
szerve törlési eljárás keretében a tag tagsági viszonyának megszűnését határozatban
megállapítja, és a határozatot az érintett tag számára megküldi. A tagsági viszony a
határozat meghozatalával szűnik meg.
d) A tagsági viszonyt a Szövetség illetékes szerve határozatban megszüntetheti, ha a tag
súlyos mulasztást követ el. A Szövetség a határozatot az érintett tagnak megküldi. A
tagsági viszony a határozat meghozatalával szűnik meg.
e) A tagsági viszony megszűnik kizárással: Ha a Szövetség valamely tagja súlyos fegyelmi
vétséget követ el és a Szövetség illetékes fegyelmi szerve ezt a tagot másodfokon a
kizárás fegyelmi büntetésére ítéli, akkor az ítélet kihirdetésének időpontjában ennek a
tagnak minden tevékenysége megbízatása és szövetségbeli jogosultságai teljes
felfüggesztésre kerülnek. Amennyiben a fegyelmi döntéssel sújtott tag a határozatot
írásban tudomásul veszi, a határozat jogerőre emelkedik. A vétkes tag minden
szövetségi tevékenységtől való tartózkodás mellett az ítélet kézhezvételétől számított
30 napon belül fellebbezést nyújthat be az Országos Intéző Bizottsághoz. Az Országos
Intéző Bizottság legközelebbi ülésén köteles az ügyet megvizsgálni, köteles az ügy
részleteit az ülést megelőzően kellőképpen megismerni és köteles határozatot hozni az
üggyel kapcsolatban. A határozat kétféle lehet: vagy helybenhagyja a fegyelmi szerv
kizáró ítéletét, vagy megsemmisíti azt és egyben új eljárásra szólítja föl a fegyelmi
szervet. Kizárás helybenhagyásához a jelenlévők kétharmados szótöbbséggel hozott
határozata szükséges. Amennyiben a kizárás büntetését az Országos Intéző Bizottság
helybenhagyta, úgy jogerőre emelkedik és végrehajtható. Az Országos Intéző Bizottság
döntésének kézhez vétele után, vagy amennyiben a kizárásra ítélt tag nem fellebbezett,
a fellebbezési határidő lejárta után 15 napon belül intézkedik a Szövetség illetékes
szerve a kizárás foganatosításáról oly módon, hogy határozatban a megbüntetett tagot
a Szövetség tagságából kizárja és egyben felszólítja a Szövetséggel való elszámolásra,
valamint a határozatot a vétkes tagnak megküldi. A tagsági viszony a jogerős kizáró
határozat meghozatalával szűnik meg.
2. A különös tagok törlése a nyilvántartásból: A különös tagok nyilvántartásból való
törlésekor az összes tagságukkal kapcsolatos jogosultságuk megszűnik, valamint a
megszűnés időpontjától mentesülnek a vállalt kötelezettségek alól. A különös tag
nyilvántartásból való törlése előtt köteles a Szövetség felé az anyagi és tárgyi eszközök
tekintetében elszámolni, valamint vállalt kötelezettségeinek esetleges késedelme esetén
azokat haladéktalanul teljesíteni.
a) A különös tagokat a Szövetség nyilvántartásából a tagok kérésére törli. A tag törlési
kérelmét a Szövetség tagsági ügyekben illetékes szervnek köteles írásban benyújtani.
b) A különös tag nyilvántartásból való törlését vonja maga után a tag halála, jogutód
nélküli megszűnése, vagy a tag átalakulása, szétválása, összeolvadása esetén,
amennyiben a jogutód nyilatkozik, hogy Szövetségi különös tagságát meg kívánja
szüntetni.
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c) A különös tagot a Szövetség illetékes szerve határozatban törölheti a nyilvántartásból,
ha a különös tag súlyos mulasztást követ el. A Szövetség a határozatot az érintett
tagnak megküldi. A tagsági viszony a határozat meghozatalával szűnik meg.
d) A Szövetség nyilvántartásából a különös tagokat a Szövetség kezdeményezésére törli
abban az esetben, ha különös tagságukra érdemtelenné váltak, vagy ha a különös
tagsággal járó kötelezettségeiket nyilvánvalóan és hosszútávon nem teljesítették.

IV. - SZERVEZET
28. § A Szövetség alkalmazottai
A Szövetség céljainak elérése érdekében alkalmazottakat és polgári szolgálatosokat
munkaszerződés alapján foglalkoztathat, és egyéb személyekkel megbízási szerződéseket
köthet. Az alkalmazottak és a megbízottak ezen jogviszonyukból eredően nem tagjai a
Szövetségnek, és semmilyen lényegi irányító joguk nincs. Az alkalmazottakkal az Országos
Ügyvezető Elnök köti meg a munkaszerződést, az Országos Elnökség egyetértésével, és ő
gyakorolja a munkáltatói jogokat felettük, ő jelöli ki munkahelyi felettesüket. A megbízási
szerződéseket is az Országos Ügyvezető Elnök köti meg az Országos Elnökség
egyetértésével. Az alkalmazottak munkájukért fizetésben részesülnek. A Szövetség
természetes személy tagja is lehet a Szövetség alkalmazottja vagy megbízottja, ha nem
tagja az Országos Elnökségnek, az OIB-nek, a Felügyelő Bizottságnak, vagy valamely
kerület elnökségének, továbbá ha esetében alkalmazotti vagy megbízotti jogállása és a
Szövetségben betöltött egyéb tisztsége között nem áll fent a 13. § (2) szerinti
összeférhetetlenség. Amennyiben összeférhetetlenség gyanúja merül föl, akkor a 13. § (2)
rendelkezéseit kell alkalmazni.

29. § A Szövetség megszűnése
A Szövetség megszűnik, ha
a) az Országos Közgyűlés határozata kimondja a Szövetség feloszlását,
b) az Országos Közgyűlés határozata értelmében a Szövetség más társadalmi szervezettel
egyesül.
c) a bíróság feloszlatja,
d) a bíróság megszűntnek nyilvánítja,
A Szövetség nem szűnik meg, ha egy másik társadalmi szervezet a Szövetségbe olvad,
azonban a beolvadó társadalmi szervezet megszűnik. A Szövetség két vagy több
társadalmi szervezetre való szétválása az Alapszabály 40. §-a értelmében nem lehetséges,
így ezen a módon a Szövetség nem szűnik meg. A Szövetség nem gazdálkodó szervezet,
ezért ellene csőd- vagy felszámolási eljárás nem kezdeményezhető.
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30. § A választás és szavazás rendje a Szövetségben
1. A szavazás módjai: A Szövetség bármely szervezeti egységének szavazáskor a jelen
paragrafus rendelkezéseit kell alapul venni, kiegészítve az esetleges külön
rendelkezésekkel. A Szövetség Országos Közgyűlése, vezető szervei és szervezeti egységei
tisztségviselőiket titkos szavazás útján választják, és nyílt vagy titkos szavazás útján
határoznak minden olyan ügyben, amelyről a Magyar Köztársaság törvényei, az
Alapszabály, a Szövetség szabályzatai, vagy a vezető szervek határozatai így rendelkeznek.
Az Országos Közgyűlés, az Országos Intéző Bizottság, a kerületi közgyűlések, valamint a
kerületi intéző bizottságok üléseiken minden más ügyben is nyílt vagy titkos szavazással
határoznak. A Szövetség többi szervezeti egysége saját elhatározásukból más ügyekben is
határozhatnak szavazás útján. Titkos szavazás a szervezeti egység bélyegzőjével vagy más
alkalmas módon, előre hitelesített, megfelelő számú szavazólapon, írásban történik,
melyeket a jegyzőkönyv első, irattári példányához csatolva meg kell őrizni. Nyílt
szavazáshoz az Országos Közgyűlés, az Országos Intéző Bizottság, a kerületi közgyűlések,
valamint a kerületi intéző bizottságok esetében az ülés előtti mandátumvizsgálat során
megfelelő számú, hitelesített, felmutatható szavazókartont kell a szavazati joggal
rendelkezőknek átadni, melyek segítségével kötelesek szavazni, és az ülés berekesztése
után kötelesek visszaszolgáltatni. A Szövetség bármely szervezeti egységének
szavazásakor bármely természetes személy csak egy jogcímen, egyetlen szavazati jogot
gyakorolhat. Egy természetes személy csak egy jogi személy szavazati jogát gyakorolhatja.
Nem gyakorolhat jogi személy képviseletében szavazati jogot az, aki természetes
személyként már gyakorol szavazati jogot, vagy fordítva, még akkor sem, ha egy
személyben jogi személy tag képviselője és természetes személy tag.
2. A mandátumvizsgálat: A szavazás előtt a szervezeti egység vezetője megvizsgálja a
szavazati jogosultságokat, illetve a mandátumok érvényességét, az Országos Közgyűlés
vagy a kerületi közgyűlések esetében az ülés megnyitása előtt, mandátumvizsgáló
bizottság segítségével, melynek tagjaira az OIB vagy KIB tesz javaslatot, és a jelenlevők
egyszerű szótöbbséggel, az ülés megkezdésekor fogadják el azt.
3. A határozatképesség: A szervezeti egység vezetője a mandátumok vizsgálata után
megállapítja a határozatképességet, és ha a szervezeti egység határozatképes, rögzíti a
jelenlevő szavazásra jogosultak szavazatainak számát, amit kezdeti szavazatszámnak
nevezünk. A szervezeti egység határozatképes, ha az összehívás szabályszerű volt, és az
összes szavazati jog több mint fele az ülés megkezdésekor képviselve van. Az Országos
Közgyűlés, valamint a kerületi közgyűlések határozatképtelenség esetén második
összehíváskor az eredetileg megjelölt tárgysorozat tekintetében a jelenlevő tagok
számától függetlenül határozatképes, ha az összehívás szabályszerű volt, és ha az eredeti
időponttól számított harminc napon belüli időpontra hívták újra össze a közgyűlést. Az
ülés mindaddig határozatképes, amíg képes érvényes határozatot hozni. Akkor tekintendő
egy határozat érvényesnek, ha: a) a szavazás során a kezdeti szavazatszám felénél több
érvényes és egyetértő szavazatot adtak le, vagy b) az összes érvényes leadott szavazat
száma a tartózkodásokkal együtt meghaladja a kezdeti szavazatszám kétharmadát, és
egynél több lehetőségről való szavazás vagy választás esetén a tartózkodó szavazatok nem
érik el a leadott érvényes szavazatok felét. Egy írásbeli szavazat akkor érvényes, ha azon a
választható lehetőségek közül pontosan annyi szerepel, amennyi a szavazási felhívásban
meg van adva, vagy a tartózkodás ténye, vagy egyes jelölésnél a jelölt nevét, az igen szó
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vagy a nem szó. Amennyiben az ülés közben a tagok eltávozása miatt határozatképtelenné
válik a szervezeti egység, és kellő számú tag visszatérésére az ülés tervezett tartama alatt
nincs lehetőség, akkor a szervezeti egység már nem hozhat érvényes határozatot,
tanácskozását azonban folytathatja.
4. A Levezető Elnök: Az üléseket a szervezeti egység vezetője Levezető Elnökként vezeti,
azonban saját elhatározása alapján, a határozatképesség kimondása után, vagy
akadályoztatása esetén írásban előre javaslatot tehet a tagok közül más Levezető Elnök
személyére, akinek személyét az ülés egyszerű többséggel hagyja jóvá. Jóváhagyás
hiányában a vezető új javaslatot tehet. Ha az ülés során a vezető tisztségének megújítása is
megtörténik, akkor köteles Levezető Elnököt jelölni, aki nem lehet jelölt a szervezeti
egység vezetőjének tisztségére. Az Országos Közgyűlést és a kerületi közgyűléseket
minden esetben a közgyűlés által megválasztott Levezető Elnök vezeti, akinek személyére
az OIB illetve a KIB tesz javaslatot.
5. A jelölés: A szervezeti egység vezetője a tisztújító ülés megkezdése előtt köteles jelöltek
állításáról gondoskodni. Amennyiben bármely oknál fogva nincs jelölt, akkor az Országos
és Kerületi közgyűléseket kivéve az ülés elején a tagok egyszerű szótöbbséggel olyan
tagokat vehetnek fel a jelöltek közé, akik a tisztségre megválaszthatók, és akik
nyilatkoznak, hogy a tisztséggel járó feladatot elvállalják. A nyilatkozatot a helyszínen
szóban, vagy előre írásban kell megtenni, és az írásos nyilatkozatot az ülés helyszínén be
kell mutatni, melyet bármely tag megtehet. Országos Közgyűlés és kerületi közgyűlés
esetében a jelölés joga nem a vezetőt, hanem a jelölőbizottságot illeti, akinek elnökét és
két tagját a közgyűlések előtti OIB vagy KIB választja meg. A jelölőbizottságnak bármely
tag javasolhat jelöltet, azonban saját belátása szerint határoz a jelöltek listája felől. A
jelölőlista véglegesítéséhez a tisztújító ülés előtt a jelölőbizottságnak be kell szerezni az
érintett jelöltektől a jelöltséget elfogadó nyilatkozatokat. A Jelölőbizottság jelentését a
tisztújító közgyűlési meghívókban ki kell küldeni, mely tartalmazza a Jelölőbizottság által
javasolt jelölést, az elfogadó nyilatkozatok meglétének igazolását, és a jelöltek rövid
életrajzát. Amennyiben egy tisztségre jogi személy tag a jelölt, akkor az azt mindenkor
képviselő természetes személynek is eleget kell tenni a természetes személyű jelölt rendes
taggal szemben támasztott követelményeknek. Ha a jogi személy tag a tisztség betöltése
folyamán megváltoztatja a képviselője személyét, akkor az a tisztségről való lemondásnak
minősül. A Szövetség ajánlja, hogy az Országos Elnökség, az OIB, a Felügyelő Bizottság, az
Országos Fegyelmi Bizottság, a kerületi elnökségek, és a kerületi fegyelmi bizottságok
tagjai közé a tagok cserkésztiszti képesítéssel rendelkező rendes tagot jelöljenek és
válasszanak. A Szövetség országos, kerületi, körzeti és egyéb tisztségeire bármely
cserkésztiszti vagy cserkész segédtiszti képesítéssel rendelkező természetes személy
rendes tag jelölhető és választható.
6. A választások és a szavazások lefolytatása: Jelöltek megválasztása esetében a
Levezető Elnök a szavazást megelőzően a szavazati joggal rendelkezők tudomására hozza
a jelöltek neveit, az Országos Közgyűlés és a kerületi közgyűlések esetében jelölőbizottsági
jelentés alapján. Ezután bármely tagnak a Szövetség vagy a Kerület elnökéhez a közgyűlés
előtt legalább négy héttel írásban beérkezett, és a közgyűlésen szóban megismételt
javaslatára az ülés egyszerű szótöbbséggel dönthet a Szövetség más olyan rendes tagjának
a jelöltek közé történő felvételéről, aki egyébként a jelöltállítás feltételeinek megfelel, és
akinek jelölését, elfogadó nyilatkozatát valamint önéletrajzát a közgyűlés előtt legalább két
héttel a javaslatokról és indítványokról szóló tájékoztatóban a tagoknak az elnök kiküldte.
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Minden olyan választás és határozathozatal, amely tekintetében a Szövetség Alapszabálya
vagy szabályzatai nem írnak elő minősített többséget, egyszerű szótöbbségű szavazás
útján döntendő el. Ha egynél több lehetőségről határoz, vagy egynél több jelölt közül
választ az ülés, akkor a legtöbb szavazatot kapott lehetőség vagy jelölt tekintendő
megválasztottnak. Szavazategyenlőség esetén a Levezető Elnök szavazata dönt. Ha
szavazategyenlőség esetén a Levezető Elnök szavazata alapján nem dönthető el a szavazás
eredménye, akkor a Levezető Elnök köteles ismételt szavazást elrendelni. Ha egy
lehetőségről határoz vagy egy jelöltet választ egyszerű szótöbbséggel az ülés, az abban az
esetben tekintendő helybenhagyottnak vagy megválasztottnak, ha a határozatot
helybenhagyó szavazatok száma meghaladja a kezdeti szavazatszám felét. Kétharmados
szótöbbséggel meghozott határozat az, ha a határozatot helybenhagyó szavazatok száma
meghaladja a kezdeti szavazatszám kétharmadát. Ha az Alapszabály vagy a Szövetség
szabályzatai az összes lehetséges szavazathoz képest írnak elő szavazást, akkor a
szabályokban a kezdeti szavazatszám helyett az összes lehetséges szavazat száma értendő.
Az Országos Közgyűlésen és a kerületi közgyűléseken megválasztandó tisztségviselőket
két fordulóban választja meg a közgyűlés. Ha valamely jelölt az első fordulóban több
szavazatot kap, mint a kezdeti szavazatszám fele, akkor ez a jelölt tekintendő
megválasztottnak, és a második forduló nem kerül megtartásra. Ha nincs ilyen jelölt, akkor
többes jelölésnél a második fordulóban csak az első forduló két legjobb eredményt elért
jelöltje vesz részt, egyébiránt a második fordulót az egyszerű szótöbbséggel megtartott
választás szabályai szerint kell tartani, vagyis egyes jelölés esetén a megválasztáshoz
ebben az esetben is több helybenhagyó szavazat kell, mint a kezdeti szavazatszám fele.
7. Tisztségek betöltése sikertelen választás és megüresedés esetén: Ha a szervezeti
egység választáskor nem tudott érvényesen betölteni egy tisztséget, akkor az általános
szabályok szerint új jelölteket jelölhet, és a minél hamarabb megtartandó következő
ülésen újra megkísérelheti a választást. Mindaddig a szervezeti egység korábbi vezetője
hivatalban marad. Ha ez bármely elháríthatatlan akadály miatt nem lehetséges, akkor a
következő választásig a tisztség nem kerül betöltésre. Amennyiben a tisztség betöltésére a
jelöltet az Országos Közgyűlés választja, és ennek összehívása rövid időn belül nem
lehetséges, akkor az OIB jogosult ideiglenes megbízottat választani, aki a következő
közgyűlésig marad hivatalban. Amennyiben a tisztség betöltésére a jelöltet a Kerületi
Közgyűlés választja, és ennek összehívása rövid időn belül nem lehetséges, akkor a KIB
jogosult ideiglenes megbízottat választani, aki a következő közgyűlésig marad hivatalban.
8. Újraválaszthatóság: Minden tisztségviselő korlátlan számban újraválasztható.

31. § A Szövetség képviselete
A Szövetség az Alapszabályban meghatározott szervezeti formában működik. Az Országos
Közgyűlés általválasztott Országos Elnök és Országos Ügyvezető Elnök önállóan képviselik
a Szövetséget.
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32. § A Szövetség szervezeti egységei
A Szövetség szervezete az alábbi egységekre osztható:
a) Országos szervek
b) Cserkészkerületi szervek
c) Körzetek
d) Tisztikarok

V. – MŰKÖDÉS
33. § A szervezeti egységek feladata
A Szövetség szervezeti egységei illetékességi körükben irányítják és szervezik a Szövetség
munkáját, határozatokat hoznak, végrehajtják azokat, ellenőrzik a határozatok
végrehajtását, valamint gondoskodnak arról, hogy a cserkésznevelést a cserkésztörvény és
fogadalom szellemében, a próbarendszer követelményei alapján végezzék.

34. § A Szövetség országos szervei
A Szövetség egészének irányítása, képviselete és ellenőrzése az országos szervek feladata.
E szervek az alábbiak:
I. Határozó és végrehajtó szervek
a) Országos Közgyűlés
b) Országos Intéző Bizottság (OIB)
c) Országos Elnökség
II. Bizottságok
1. Közgyűlés bizottságai
a) Felügyelő Bizottság
b) Országos Fegyelmi Bizottság
c) Mandátumvizsgáló Bizottság
d) Szavazatszámláló Bizottság
e) Egyéb bizottságok, munkacsoportok
2. OIB bizottságai
a) Országos Lánybizottság
b) Jelölőbizottság
c) Igazoló Bizottság
d) Egyéb bizottságok, munkacsoportok

A Magyar Cserkészszövetség Alapszabálya

– 26 / 54 –

Hatályos: 2011. 05. 21-től

3. Elnökség bizottsága
a) Országos Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
b) Országos Külügyi Bizottság
c) Országos Vezetőtiszti Testület
d) Jogi képviselet
e) Egyéb bizottságok, munkacsoportok
III. Lelki közösségek

Az Országos Közgyűlés
35. § Az Országos Közgyűlés
A Szövetség legfelsőbb szerve a tagok összességének gyűlése, az Országos Közgyűlés, a
továbbiakban:
Közgyűlés

36. § Az éves Országos Közgyűlés összehívása
Az éves Országos Közgyűlést minden évben legalább egy alkalommal össze kell hívni,
lehetőleg áprilisban vagy májusban. A Közgyűlést az Országos Elnök, akadályoztatása
esetén az Országos Ügyvezető Elnök hívja össze. A Közgyűlésre a Szövetség minden tagját
elektronikus levél útján meg kell hívni. Amennyiben a tag elektronikus levélcíme nem
jóváhagyott akkor csapatparancsnoka útján kell meghívni. A névre szóló közgyűlési
meghívók csoportosan is kiküldhetők, mégpedig az egy tisztikarhoz tartozó tagok számára,
a parancsnok címére. Ebben az esetben a parancsnok köteles a kézhezvételtől számított
nyolc napon belül a névre szóló közgyűlési meghívókat a tisztikar minden tagjának,
valamint a fenntartó testület képviselőjének kézbesíteni. A meghívónak tartalmaznia kell a
Közgyűlés pontos időpontját és helyszínét, a tárgysorozatot és a napirendet, valamint
tartalmazhatja a Közgyűlés esetleges határozatképtelensége esetén ismételten
összehívandó Közgyűlés pontos időpontját és helyszínét. A meghívót a Közgyűlés előtt
legalább hat héttel kell elküldeni a meghívottaknak, ugyanakkor a Szövetség hivatalos
lapjában, a Vezetők Lapjában is közzé kell tenni. A Közgyűlés összehívása akkor
szabályszerű, ha a meghívó levelek feladása időben megtörtént, és azok tartalmazzák a
jelen paragrafus szerinti pontos adatokat. A tagok által a Közgyűlésre szánt indítványokat,
amelyeket a Közgyűlés a “javaslatok, indítványok” tárgysorozati pontban tárgyal, a
Közgyűlés előtt legalább négy héttel meg kell küldeni a Szövetség központi
adminisztrációjának címére. A beküldött javaslatok és indítványok lényegi
megfogalmazását az Országos Főtitkár köteles a tagok részére a Közgyűlés előtt két héttel
megküldeni. A Közgyűlés nyilvános. A Közgyűlés helyszínén tartózkodni elsősorban a
Szövetség tagjai jogosultak, az egyéb érdeklődők közül csak annyian tartózkodhatnak a
helyszínen, mégpedig a szavazatra jogosult tagoktól elkülönülten hogy az a Közgyűlés
megtartását ne zavarja és ne veszélyeztesse. A Közgyűléshez hozzászólni csak a tagok és a
tanácskozási joggal jelenlevők, a tárgynak megfelelően és a szó megadása után jogosultak.
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37. § A rendkívüli Országos Közgyűlés összehívása
A rendkívüli Országos Közgyűlést az Országos Elnök hívhatja össze. A rendkívüli Közgyűlés
összehívására az Országos Elnököt felhívhatja valamely különösen fontosnak ítélt
kérdésben:
a) a tagok egyötöd része,
b) három KIB,
c) az OIB,
d) a Felügyelő Bizottság elnöke, a Felügyelő Bizottság határozata alapján.
Az Országos Elnök a felhívás kézhezvételétől 30 napon belül köteles összehívni a rendkívüli
Közgyűlést. Amennyiben az Országos Elnök a felhívásnak nem tesz eleget, a rendkívüli
Közgyűlést a javaslattevők maguk is összehívhatják. A rendkívüli Közgyűlés csak a javasolt
és a meghívóban közölt tárgysorozati pontokban hozhat érvényes határozatot. A
rendkívüli Közgyűlésre a meghívót a Közgyűlés előtt legalább két héttel ki kell küldeni. Ha
a rendkívüli közgyűlést nem az Országos Elnök hívta össze, akkor azon az összehívó
szervezeti egység vezetője, vagy vezetői közül a rangidős, tagi összehívás esetén a
rangidős jogosult elnökölni.

38. § Az Országos Közgyűlés hatásköre
A közgyűlés hatásköre a Szövetség minden ügyére kiterjed. A felmerülő kérdésekben a
legfőbb rendelkező, határozó és ellenőrző jog a Közgyűlést illeti. A Közgyűlés határozatait
a Szövetség hivatalos sajtótermékében, a Vezetők Lapjában közzé kell tenni. A személyi
változások a megválasztó határozat kimondásának pillanatától érvényesek. A Közgyűlés
kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) határoz a Szövetség Alapszabályának módosítása ügyében,
b) meghatározza a Szövetség éves költségvetését és pótköltségvetését,
c) jóváhagyja az Országos Elnökség és az OIB éves beszámolóját, megtárgyalja,
javaslataikat
d) határoz a Szövetség feloszlásának kimondásáról,
e) határoz a Szövetség más egyesületekkel vagy társadalmi szervezetekkel való
egyesüléséről, más szervezetek Szövetségbe való beolvadásáról,
f) határoz a közhasznúsági jelentés elfogadásáról,
g) megválasztja négy évre az OIB által választott Jelölőbizottság javaslata alapján az
Országos Elnökség tagjait, az Országos Fegyelmi Bizottság három tagját, és két
póttagját, és a Felügyelő Bizottság tagjait, valamint megválasztja az Országos
Elnökség esetleges javaslata alapján a Tiszteletbeli Elnököt, akinek hatásköre nincs.
h) megválasztja a közgyűlés idejére a Mandátumvizsgáló Bizottság
Szavazatszámláló Bizottság tagjait, valamint a közgyűlés Levezető Elnökét.
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39. § Szavazati jog az Országos Közgyűlésen
A Közgyűlésen minden rendes tagot egy szavazati jog illet meg. A szavazati jog át nem
ruházható és csak személyesen gyakorolható. A jogi személy tag szavazati jogát
képviselője, vagy az általa írásban szabályosan meghatalmazott nagykorú magyar
állampolgár természetes személy gyakorolja. Amennyiben több képviselője van a jogi
személy tagnak, úgy a jogi személy tag egyetlen szavazati jogát az a képviselő vagy
meghatalmazott jogosult gyakorolni, akinek személyét a képviselők cégszerűen aláírt
iratban a mandátumvizsgáló bizottságnak bejelentik. A közgyűlésen bármely természetes
személy csak egy jogcímen, egyetlen szavazati jogot gyakorolhat. Egy természetes személy
csak egy jogi személy szavazati jogát
gyakorolhatja. Nem gyakorolhat jogi személy képviseletében szavazati jogot az, aki a
közgyűlésen természetes személyként már gyakorol szavazati jogot, vagy fordítva, még
akkor sem, ha egy személyben jogi személy tag képviselője és természetes személy tag.

40. § A minősített szótöbbségű határozathozatal esetei az Országos
Közgyűlésen
Sem a Közgyűlés, sem a Szövetség más határozó szerve a Szövetség két vagy több részre
valószétválását érvényesen nem mondhatja ki. Más egyesületekkel, társadalmi
szervezetekkel való egyesülés, vagy azok befogadása a Szövetség keretei közé, a Szövetség
feloszlásának kimondása, valamint jelen paragrafus rendelkezéseinek megváltoztatása
ügyében az összes szavazásra jogosult tag kétharmados többségének egyetértő szavazata
szükséges.

41. § Az egyszerű szótöbbségű határozathozatal esetei az Országos
Közgyűlésen
Egyéb kérdésekben a Közgyűlésen jelenlévők egyszerű többséggel határoznak.
Szavazategyenlőség esetén a Levezető Elnök szavazata dönt.

42. § A mandátumvizsgálat, a jelölés, a határozatképesség és a
határozathozatal az Országos Közgyűlésen
Ezek tekintetében az Alapszabály 30. §-nak előírásai az irányadók.

43. § A Közgyűlési jegyzőkönyv
A Közgyűlés kezdetén a Levezető Elnök javaslatára a Közgyűlés tagjai közül egyszerű
szótöbbséggel Jegyzőkönyvvezetőt, és két hitelesítőt választ a Jegyzőkönyvvezető a
Közgyűlésről jegyzőkönyvet készít, melyet tizenöt napon belül, három példányban írásba
foglal, és amely a közgyűlés lényeges részeit és a hozott határozatokat tartalmazza, annak
megjelölésével, hogy a határozathozatalok nyíltak vagy titkosak voltak-e, és hogy hányan
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szavazták meg, hány tartózkodás, és hány ellenszavazat mellett. A jegyzőkönyvhöz a
Közgyűlésen részt vett tagok által aláírt jelenléti ívet is mellékelni kell. A jegyzőkönyvet a
Közgyűlést levezető Elnökön kívül a Jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő is aláírja. A
jegyzőkönyv első, irattári példányához a titkos szavazásra használt szavazólapokat
mellékelni kell. A jegyzőkönyvet 10 évig a Szövetség irattárában meg kell őrizni.

Az Országos Intéző Bizottság
44. § Az Országos Intéző Bizottság (OIB)
Az OIB a Közgyűlések között a Szövetség fő határozó szerve. Az OIB minden olyan feladatot
köteles ellátni, melyet a Szövetség Alapszabálya és szabályzatai az OIB hatáskörébe utal,
valamint köteles végrehajtani és végrehajtatni az Országos Közgyűlés által hozott
határozatokat. Az OIB ezek figyelembevételével jogosult két Közgyűlés között a Szövetség
működése tekintetében a szükséges határozatok meghozatalára, végrehajtására és
végrehajtatására. Az OIB határozhat minden olyan ügyben, melyet a Szövetség
Alapszabálya és szabályzatai, valamint a Közgyűlés érvényben lévő határozatai nem
tartanak fent a Közgyűlésnek. Az OIB határozatait a Közgyűlés helybenhagyhatja,
megváltoztathatja vagy érvénytelenítheti.

45. § Az OIB tagjai
a) az Országos Elnökség által maguk közül választott egy tag,
b) a Cserkészkerületek elnökségei által maguk közül választott egy-egy tag,
c) a Kerületi Közgyűlések által a kerület rendes tagjai közül választott egy-egy tag.
Minden OIB tag csak egy szavazatot, személyesen gyakorolhat, amely át nem ruházható.
Az a) és b) pontban megjelölt OIB tagokat az elnökségek tagjaik közül bármelyik elnökségi
ülésen újraválaszthatják. Az új OIB tag az elnökségi határozat bemutatásával igazolja
megválasztását. Ha egy kerületi tagságot képviselő OIB tag elnökségi tag is, nem lehet
ezzel egy időben a kerülete elnöksége által választott OIB tag. Az OIB megválasztott elnöke
helyett, mandátuma lejártáig más elnökségi tag vagy kerületi tag nem választható OIB
tagságra. Ha az OIB megválasztott elnökének OIB tagsági jogcíme megváltozik, az nem
érinti az elnöki tisztségét. Megüresedés esetén a 30. § rendelkezései az irányadók

46. § Az OIB feladata
Az OIB jogosult a következő ügyekben határozni:
a) megválasztja az OIB elnökét négy évre, a 45. § a) pontján kívüli OIB tagok közül,
b) határoz a Szövetség szervezetének kiépítése, módosítása, kerületek, körzetek, és ezek
szervezeti egységeinek létesítése, működési területük meghatározása vagy
módosítása ügyében, az Alapszabály előírásai szerint,
c) határoz a Szövetségi tagsági viszony keletkezése és megszűnése ügyében
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d) határoz a cserkészcsapatok működési engedélyének kiadása és visszavonása,
valamint a csapatparancsnokok kinevezése ügyében
e) határoz a cserkészmunkát irányító szabályzatok és próbarendszerek megalkotása,
módosítása, az Alapszabály és a szabályzatok értelmezése, és elvi jelentőségű
döntések meghozatala ügyében,
f) határoz a Szövetség azon vagyoni és anyagi ügyeiben, melyek nincsenek a
Közgyűlésnek fenntartva, határoz az ingatlanszerzés, azok megterhelése,
elidegenítése, valamint kezelésük tekintetében,
g) véleményezi a közhasznúsági jelentést, az éves beszámolót, és a költségvetést,
h) megválasztja a jelölőbizottság elnökét és két tagját, amely a tisztújító Közgyűlésre
jelölteket állít,
i) megválasztja bizottságainak tagjait, beszámoltatja a bizottságait és azok jelentéseit
véleményezi, tisztségében megerősíti az országos szakági és korcsoporti
vezetőtiszteket, az Országos Elnökség munkájáról tájékozódik,
j) az általa választott Jelölőbizottság javaslata alapján a közgyűlés által választott, de
időközben megüresedett, vagy a választás eredménytelensége miatt be nem töltött
országos vezetőségi tisztségekre, a legközelebbi közgyűlésig terjedő időre ideiglenes
megbízottat választhat,
k) megválaszthat más országos megbízottakat, felelősöket és alkalmi tisztségviselőket,
l) jóváhagyja a Szövetségen belüli lelki közösségek működését, szervezeti és működési
szabályzatukat, indítványozza a lelki közösségek vezetőségét megválasztó gyűlés
megtartását, javaslatot tesz annak időpontjára, helyszínére,
m) jogosult az általa súlyosnak és nyilvánvalónak ítélt fegyelmi vétség gyanúja esetén, a
Szövetség védelmében, a Szövetség bármely tagja tevékenységének azonnali
felfüggesztésére, mely az illetékes Fegyelmi Bizottság határozathozatalának jogerőre
emelkedéséig van érvényben. Az OIB ezen jogköre a Felügyelő Bizottság tagjaira nem
terjed ki,
n) dönt az Országos Fegyelmi Bizottság másodfokú kizáró ítéletének felülvizsgálata,
helybenhagyása vagy megsemmisítése ügyében.

47. § Az OIB elnökének feladata
Az OIB elnökének feladata az OIB összehívása, a napirend javaslatának összeállítása, az OIB
ülés levezetése, valamint az OIB éves munkatervére javaslat kidolgozása.

48. § Az OIB ülése
Az OIB ülését legalább 3 havonként tartja. Az ülést az OIB elnök hívja össze. Rendkívüli
ülést az OIB elnök bármikor összehívhat. Az Országos Elnökség vagy az OIB tagok
egyharmadának indítványára, a javaslatban szereplő kérdések megvitatására 15 napon
belül ülést köteles összehívni. Ha az OIB elnöke nem tesz eleget összehívási
kötelezettségének, az indítványozók azt maguk is összehívhatják. Az OIB ülésére meg kell
hívni a napirendben érintett téma képviselőit is. Az OIB ülése nyilvános, azon az Országos
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Elnökség tagjai, valamint az országos bizottságok elnökei tanácskozási joggal vehetnek
részt. Az elnök kivételes esetekben, pl. ha személyi, igazolási, szervezeti kérdésekről tárgyal,
zárt ülést rendelhet el, feltéve, hogy az ülés tárgysorozatában közhasznú szervezet
tevékenységével összefüggő ügy nem szerepel. Ilyen ügyeket az OIB zárt ülésen nem
tárgyalhat. Az OIB ülésére a meghívót az ülés előtt legalább 12 nappal korábban ki kell
küldeni, amelynek tartalmaznia kell az ülés pontos helyét és időpontját, a napirend
tervezett időbeosztását, pontjainak előterjesztőit, és vázlatos tartalmát. A meghívót ki kell
függeszteni a Szövetség titkárságának hirdetőtáblájára, ahol ezt bárki megtekintheti. Az
OIB ülésen az OIB elnök, távollétében az ülés által nyílt szavazással, egyszerű
szótöbbséggel megválasztott Levezető Elnök elnököl. Az ülésről jelenléti ívet kell felvenni,
és jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet nyolc napon belül írásba kell foglalni. A jelenléti ívet
minden megjelentnek, amíg a jegyzőkönyvet a levezető elnöknek, két hitelesítőnek és a
Jegyzőkönyvvezetőnek kell aláírni, akiket az OIB ülésen tagjaiból választott. A jegyzőkönyv
első, irattári példányát 10 évig meg kell őrizni, és mellékelni kell a szavazólapokat és a
jelenléti ívet is. A jegyzőkönyv másolatát minden OIB tagnak meg kell küldeni.

49. § Az OIB határozatképessége, határozathozatala és annak közlése
Az OIB határozatait egyszerű szótöbbséggel, az Alapszabály 30. §-a szerint hozza.
Szavazategyenlőség esetén a Levezető Elnök szavazata dönt. Szavazati joggal az OIB tagok
rendelkeznek. A szavazás nyílt, de 5 szavazati joggal rendelkező tag kívánságára vagy az
elnök döntése alapján titkos szavazást kell tartani. A tisztségviselők megválasztása titkos
szavazással történik. Az OIB határozatait a Szövetség hivatalos lapjában, a Vezetők
Lapjában közzé kell tenni, a határozattal érintett szervezeti egységekkel, illetve
személyekkel kézbesítés vagy posta útján is közölni kell.

Az Országos Elnökség
50. § Az Országos Elnökség tagjai
Az Országos Elnökség tagjait a Közgyűlés a Szövetség rendes tagjai közül választja. Az
Országos Elnökség tagjai:
a) az országos elnök
b) az országos ügyvezető elnök
c) az országos vezetőtiszt
d) az országos főtitkár
e) az országos gazdasági vezető
Amennyiben az Országos Gazdasági Vezető tisztsége választás útján nem kerül betöltésre,
úgy annakfeladatát az Országos Elnök és az Országos Ügyvezető Elnök egyetértő
megbízása alapján, Megbízott Gazdasági Vezetőként más magyar állampolgár természetes
személy is elláthatja. A Megbízott Gazdasági Vezető nem tagja az Országos Elnökségnek,
nincs szavazati joga az elnökségi üléseken, azonban tanácskozási joggal azokon részt
vehet, de csak gazdasági jellegű ügyekben nyilváníthat véleményt. Feladatát az Ügyvezető
Elnök közvetlen ellenőrzésével végzi.
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51. § Az Országos Elnökség feladata
Az Országos Elnökség az OIB ülések között a Szövetség fő irányító és végrehajtó szerve. Az
Országos Elnökség minden olyan feladatot köteles ellátni, melyet a Szövetség
Alapszabálya és szabályzatai az Országos Elnökség hatáskörébe utal, valamint köteles
végrehajtani és végrehajtatni az Országos Közgyűlés és az OIB által hozott határozatokat.
Az Országos Elnökség ezek figyelembevételével jogosult két OIB között a Szövetség
irányítására, a szükséges határozatok meghozatalára, végrehajtására és végrehajtatására.
Az Országos Elnökség határozhat minden olyan ügyben, melyet a Szövetség Alapszabálya
és szabályzatai, valamint a Közgyűlés és az OIB érvényben lévő határozatai nem tartanak
fent a Közgyűlésnek, az OIB-nek, vagy más szervezeti egységeknek. Az Országos Elnökség
jogosult súlyos és nyilvánvaló fegyelmi vétség gyanúja esetén, az általa halaszthatatlannak
ítélt esetekben, a Szövetség védelmében, a Szövetség bármely tagja tevékenységének
azonnali ideiglenes felfüggesztésére, mely az OIB következő üléséig, annak
határozathozataláig vagy az illetékes fegyelmi bizottság határozatának jogerőre
emelkedéséig van érvényben. Az Országos Elnökség ezen jogköre a Felügyelő Bizottság
tagjaira és az OIB elnökére nem terjed ki, valamint az OIB tagjai és a fegyelmi bizottságok
tagjai tekintetében egy időben csak egyetlen tagra alkalmazhatók. Az Országos Elnökség a
felfüggesztő határozat meghozataláról haladéktalanul értesíti az OIB elnökét. Az Országos
Elnökség határozatait az OIB vagy a Közgyűlés helybenhagyhatja, megváltoztathatja vagy
érvénytelenítheti.

52. § Az Országos Elnökség ülései
Az Országos Elnökség legalább kéthetenként köteles ülést tartani. Az ülést az Országos
Főtitkár hívja össze és azon az Országos Elnök, akadályoztatása esetén az Országos
Ügyvezető Elnök elnököl. Az ülés nyilvános. Az elnök kivételes esetekben, pl. ha személyi,
szervezeti, tagsággal kapcsolatos ügyeket tárgyal, zárt ülést rendelhet el, feltéve, ha a
napirenden nem szerepel olyan ügy, amely a Szövetség mint közhasznú szervezet
tevékenységét érinti. Az ülések időpontját és napirendjét az ülést megelőző 8/Nyolc/
nappal korábban az Országos Főtitkár kifüggeszti a titkárság hirdető táblájára, az elnökség
tagjait és az esetleges meghívottakat személyre szólóan írásban meghívja. Az ülés
határozatképes, ha azon legalább 3 elnökségi tag megjelenik. Minden tagnak 1 szavazata
van, amely csak személyesen gyakorolható. Az elnökség határozatait szótöbbséggel hozza.
A hozott határozat érvényességéhez legalább 3 igen szavazat szükséges. Az elnökség
üléseiről az Országos Főtitkár jegyzőkönyvet készít, amelyben tömören rögzíti az
elhangzottakat, az állásfoglalásokat, a sorszámmal ellátott határozatokat, a leadott
szavazatok számarányának feltüntetésével. A hozott határozatoknak, állásfoglalásoknak az
érdekeltekkel való közléséről és a Vezetők Lapjában történő közzétételéről az Országos
Főtitkár köteles gondoskodni. A jegyzőkönyvet az irattárban 5 évig meg kell őrizni.

53. § Az Országos Elnök
a) Az Országos Elnök a Szövetség általános képviselője. A Szövetség külső fórumon
való megjelenítése elsődlegesen az Országos Elnök feladata.
b) Az Országos Elnök és az Országos Ügyvezető Elnök képviseleti joga egyenlő. Az
Országos Elnök a Szövetség képviseletéhez fűződő jogok gyakorlásáról
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megállapodást köthet az Országos Ügyvezető Elnökkel, az ebben a
megállapodásban foglalt képviseleti jogok gyakorlására vonatkozó megállapodás
mindkét tisztségviselő számára kötelező érvénnyel bír, és azt a Szövetség központi
irattárában kell tárolni.
c) Az Országos Elnök hívja össze az Országos Közgyűlést. Az Országos Elnököt
akadályoztatása esetén az Országos Ügyvezető Elnök helyettesíti. Az Országos
Elnök írja alá a határozatokat, a jegyzőkönyveket és az egyéb okmányokat, amelyek
képviseleti jogkörébe tartoznak.

54. § Az Országos Ügyvezető Elnök
Az Országos Ügyvezető Elnök a Szövetség általános képviselője, az Országos Elnökkel e
tekintetben egyező jogkörökkel rendelkezik. A képviseleti jog gyakorlására vonatkozó
további szabályokat az Alapszabály 53. § b) pontja tartalmazza.
Az Országos Ügyvezető Elnök feladata a cserkészélet feltételeinek biztosítása, valamint a
Szövetség szervezetének koordinálása és irányítása:
a) ellátja a Szövetség képviseletét az Országos Elnökkel egyetértésben,
b) más szervezetekkel kapcsolatot tart a vonatkozó állásfoglalások és határozatok
szerint,
c) gondoskodik a Szövetség megfelelő képviseletéről hivatalos állami, egyházi és
társadalmi rendezvényeken,
d) gondoskodik az alapítványi kuratóriumok, társadalmi, szakmai és egyéb
bizottságok felé a Szövetség megfelelő képviseletéről, ahol a Szövetség érdekei azt
megkívánják,
e) gondoskodik a Szövetség szervezetének működéséről, összehangolásáról,
f) a fizetett alkalmazottak felett a munkáltatói jogokat gyakorolja,
g) a Szövetség tulajdonát képező létesítményeket és bérleményeit felügyeli, ezek
létesítését, fejlesztését és üzemeltetését irányítja és ezekért felel. Ezen munkát az
Országos Főtitkárral egyetértésben végzi,
h) kidolgozza az Országos Vezetőtiszttel egyetértésben a cserkészélet fejlesztéséhez
szükséges koncepciót és stratégiát, ezek gazdasági vonatkozásába az Országos
Gazdasági Vezetőt bevonva,
i) felügyeli a Cserkészgyűjtemény és Könyvtár működését.

55. § Az Országos Vezetőtiszt
Az Országos Vezetőtiszt a cserkészélet irányítója és vezetője, munkája megkönnyítése
érdekében ellenkező nemű cserkész személyében helyettest állíthat. Az országos
vezetőtisztet az országos korosztályi és szakági vezetőtisztek segítik a Szövetség
programjának végrehajtásában. Az országos korosztályi és szakági vezetőtiszteket és
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helyetteseiket az Országos Vezetőtiszt kéri fel, tisztségükben az OIB erősíti meg őket,
beleértve a helyetteseket is. Az Országos Vezetőtiszt feladata:
a)

a próbarendszerek kidolgozásának, összehangolásának és korszerűsítésének
kezdeményezése az OIB felé,

b)

a cserkészélethez szükséges szabályzatok kidolgozásának és folyamatos
karbantartásának kezdeményezése az OIB felé,

c)

a vezetőképzés irányítása és felügyelete,

d)

a Szövetség központi vezetőképzésének kezdeményezése,

e)

a bármely szintű cserkész- és szakvezetőképzés engedélyezése,

f)

a Szövetség cserkészéletének, éves munkatervének kidolgozása és az OIB elé
terjesztése jóváhagyásra,

g)

a cserkésztáborok engedélyezése,

h)

a Szövetséget külföldön képviselő cserkészek kiutazásának engedélyezése,

i)

a Szövetség megbízásából kiadásra kerülő, cserkészélettel kapcsolatos kiadványok
előzetes ellenőrzése és a kiadás engedélyezése.

j)

az Országos Vezetőtiszti Testület munkájának megtervezése, irányítása, üléseinek
összehívása.

56. § Az Országos Főtitkár
a) a központi ügyvitel irányítása és szervezése,
b) felelős a Szövetség levelezéséért. Intézi az ügyvezetéssel kapcsolatos levelezést,
szorgalmazza a válaszadásokat. Végzi, illetve irányítja az irattár kezelését,
c) nyilvántartja a szövetség igazolt tagjait, a cserkészvezetőket, és a csapatokat,
legfontosabb adataikkal együtt. A nyilvántartás vezetését az Országos Igazoló
Bizottság elnökével együttműködve végzi,
d) az Országos Elnökséget tájékoztatja a Kerületi Közgyűlések időpontjáról, helyéről és
gondoskodik a Kerületi Közgyűléseken a Szövetség hivatalos képviseletéről,
e) gondoskodik az Országos Közgyűlés, az OIB, az Országos Elnökségi ülések
megtartásának feltételeiről,
f) irányítja és ellenőrzi a hozzá beosztott fizetett alkalmazottak munkáját,
g) a határozatokban kitűzött feladatok határidejének időpontját figyelemmel kíséri és
az Országos Elnökségnek, illetve az OIB-nek jelzi,
h) megteremti a működéssel kapcsolatos iratokba, különösen a vezető szervek által
hozott határozatokba és a közhasznúsági éves jelentésbe való betekintés,
másolatkészítés feltételeit, közzéteszi ezek rendjét,
i) közzéteszi a szolgáltatások igénybevételének módjáról való tájékoztatást,
j) nyilvántartja és közzéteszi a vezető szervek határozatait,
k) végzi a Szövetség országos szervezeti egységei üléseinek adminisztrációját,
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l) Az OIB megbízásából kiállítja és kiadja a csapatparancsnokok kinevezését és
felmentését, valamint az OIB megbízásából kiadja a csapatok működési engedélyét
és annak visszavonását igazoló iratokat
m) az OIB megbízásából, az Országos Igazoló Bizottsággal való egyeztetés után kiadja
a tagok felvételével és elbocsátásával kapcsolatos iratokat,
n) kiadja a Országos Közgyűlés, a Kerületi Közgyűlés és az OIB által kinevezett és
megbízott személyek kinevezését, megbízását igazoló iratokat.

57. § Az Országos Gazdasági Vezető
Az Országos Gazdasági Vezető a Szövetség pénzügyi stratégiai felelőse. Feladata:
a) megtervezi és vezeti a Szövetség gazdasági rendjét a hatályos jogi és pénzügyi
szabályozásnak megfelelően,
b) felméri és összeállítja az Országos Ügyvezető Elnök és az Országos Vezetőtiszt által
kidolgozott cserkészélet fejlesztési koncepciójának és stratégiájának gazdasági
háttérigényét,
c) elkészíti a Szövetség éves költségvetésének és pótköltségvetésének tervét
valamint, a közhasznúsági jelentés tervezetét,
d) összeállítja a Szövetség fejlesztését célzó konkrét javaslatokhoz a gazdaságossági
döntés-előkészítő anyagokat,
e) felügyeli a Szövetség pályázatainak folyamatát, felel az elszámolásokért,
f) a fizetett pénzügyi alkalmazottakat időszakosan ellenőrzi,
g) felkutatja a Szövetség lehetséges bevételforrásait, részletesen felvázolja a
lehetőségeket, és hathatósan elősegíti a vagyoni gyarapodást.

A Felügyelő Bizottság
58. § A Felügyelő Bizottság
A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. A
Felügyelő Bizottság a cserkészkerületek számával megegyező létszámú. A Felügyelő
Bizottság tagjaira a kerületi közgyűlések javasolnak kerületenként 1-1 tagot. Tagjait az
Országos Közgyűlés választja 4 évre.

59. § A Felügyelő Bizottság hatásköre
A bizottság ellenőrzési tevékenysége keretében
a) a vezető tisztségviselőktől és a bizottságoktól jelentést,
b) a szervezet munkavállalóitól tájékoztatást, vagy felvilágosítást kérhet,
c) a szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
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A Felügyelő Bizottság munkája a Szövetség minden tevékenységének ellenőrzésére
kiterjed. Munkáját a Szövetség minden szerve támogatni köteles. Megbízatása tartama
alatt bármikor végezhet ellenőrzést. A pénzügyi év lejártával pedig a zárszámadásra és az
évi pénztárkezelésre vonatkozó okmányokat, pénztárkönyveket, naplófőkönyvet
részletesen megvizsgálni és eredményéről a vezető szerveket tájékoztatni jogosult.

60. § A Felügyelő Bizottság intézkedése
A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető vagy szervezeti egységet
tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a) a Szövetség működése során olyan jogszabálysértés, vagy a Szövetség érdekeit,
eszmeiségét, alapelveit súlyosan sértő tevékenység, mulasztás történt, amelynek
megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az
intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé,
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel.

61. § Az intézkedésre jogosult vezető szerv összehívása
Az intézkedésre jogosult vezető szervet a Felügyelő Bizottság indítványára, annak
megtételétől számított 30 napon belül össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte
esetén a vezető szerv összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. Ha az arra jogosult
szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi
meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet
ellátó szervet.

62. § A Felügyelő Bizottság működése
A bizottság saját ügyrendjét maga állapítja meg, tagsága önmagából elnököt választ. A
határozó és vezető szervek ülésein tanácskozási joggal részt vehet. Az Országos
Közgyűlésen tapasztalatairól beszámol. Az országos és kerületi közgyűlések, OIB, KIB
üléseire meg kell hívni a Felügyelő Bizottság képviselőjét.

63. § A Felügyelő Bizottság tagjai
Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki:
a) az OIB, az Országos Elnökség, vagy valamely Kerületi Elnökség tagja,
b) a Szövetséggel e megbízatáson kívül más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és a Szövetség által
tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél
szerinti juttatást,
d) ha az előző három pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
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További országos szervezeti egységek
64. § Az Országos Fegyelmi Bizottság
Az Országos Fegyelmi Bizottság három tagját és két póttagját a Közgyűlés választja meg
négy évre. Tagjaisorából elnököt választ. Ügyrendjét a Szövetség Fegyelmi Szabályzata
állapítja meg. A keresetek ügyében köteles minél hamarabb, de legkésőbb 60 napon belül
fegyelmi tárgyalást kitűzni vagy más érdemi intézkedést hozni. Az Országos Fegyelmi
Bizottság első fokon jár el a Szövetség vezető tisztségviselői, az országos szakvezetők, a
kerületek vezető tisztségviselői és a kerületi fegyelmi bizottságok tagjai és póttagjai
fegyelmi ügyeiben, másodfokon jár el a Kerületi Fegyelmi Bizottságok által hozott
döntések elleni
fellebbezések ügyében. Amennyiben egy fegyelmi ügyben az Alapszabály vagy a Fegyelmi
Szabályzat szerint első fokon a Kerületi Fegyelmi Bizottság az illetékes, és az ügyben a
kereset benyújtásától 60 nap eltelt, akkor az ügyet az Országos Fegyelmi Bizottság a sértett
kérelme nyomán köteles magához vonni, vagy saját indítványa alapján magához vonhatja,
és ettől fogva az ügyben köteles elsőfokon eljárni, valamint az érintett Kerületi Fegyelmi
Bizottságot erről értesíteni.

65. § Fellebbezés
Az Országos Fegyelmi Bizottság elsőfokú határozata ellen 15 napon belül az Országos
Intéző Bizottsághoz lehet fellebbezni. Az Országos Fegyelmi Bizottság másodfokú kizáró
határozata elleni felülvizsgálati kérelmet az Országos Intéző Bizottsághoz lehet benyújtani.

66. § Az Országos Lánybizottság
Az Országos Lánybizottság feladata, hogy a cserkészlányok eltérő pedagógiai igényeinek
megfelelően hathatósan elősegítse a lánycserkészet ügyét a Szövetség keretein belül. Joga
és kötelezettsége a lányokat érintő kérdésekben a próbarendszerek és szabályzatok
tervezetének véleményezése. Az Országos Lánybizottság tagjainak száma a kerületek
számával azonos. A kerületi közgyűlések 1-1 fő lányvezetőt választanak a Lánybizottságba.
A Lánybizottság elnökét az Országos Lánybizottság tagjai önmaguk közül választják.

67. § A Mandátumvizsgáló Bizottság
Az Országos Közgyűlést megelőző OIB háromtagú Mandátumvizsgáló Bizottságot jelöl. Az
OIB póttagokat is jelölhet. A bizottság tagjait, akik maguk közül elnököt választanak és
ügyrendjüket maguk határozzák meg, a közgyűlés erősít meg. A bizottság feladata a
közgyűlés megnyitása előtt a megjelentek nyilvántartásba vétele, a határozatképesség
megállapítása, előbbiekről a közgyűlésnek való beszámolás. A bizottság megbízatása a
közgyűlés bezárásával megszűnik.
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68. § A Szavazatszámláló Bizottság
Az OIB jelölése alapján a közgyűlés öt (5) tagú szavazatszámláló bizottságot választ. A
bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak. A bizottság ügyrendjét maga határozza
meg. Feladata a közgyűlésen az igenlő, nemleges és tartózkodó szavazatok pontos
összeszámlálása, titkos szavazás esetén a szavazólapok kiosztása, a szavazóurna őrzése, és
a beérkezett szavazatok kiértékelése. A bizottság megbízatása a közgyűlés bezárásával
megszűnik.

69. § A Jelölőbizottság
A tisztújító közgyűlésekre való jelöltállítás feladatának ellátására az OIB illetve a KIB
megválasztja a jelölőbizottság három (3) tagját és két (2) póttagját. A jelölőbizottság tagjai
első ülésükön maguk közül elnököt választanak. A Jelölőbizottság feladata, hogy az egyes
tisztségekre alkalmas jelölteket állítson, őket meghallgassa, személyüket megvizsgálja,
majd alkalmasságukról a tagságot tájékoztassa. A választható jelöltek listáját a bizottság
köteles a közgyűlés előtt 6 héttel nyilvánosságra hozni.

70. § Az Országos Igazoló Bizottság
Az Országos Intéző Bizottság háromtagú Országos Igazoló Bizottságot választ. Feladata az
illetékes cserkészszervek döntéseinek hathatós előkészítése, különösen:
a)

segédtisztek, cserkésztisztek, és csapatparancsnokok és fenntartó testületek
nyilvántartása,

b) tagfelvétel tárgyában véleménynyilvánítás,
c)

a Szövetség szervezeti egységei által kiadandó képesítések és megbízatások
tárgyában előzetes véleménynyilvánítás.

71. § A Jogi képviselet
Az OIB a jogászi szaktudást igénylő kérdések rendezésére négy éves időtartamra jogi
képviselet ellátására alkalmas személyt bíz meg. Feladata képviseleti, tanácsadási,
véleményezési és észrevételezési jogkör. Fegyelmi ügyekben eljár.

72. § Az Országos Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
A bizottság tagjait az Országos elnökség kéri fel és az OIB erősíti meg tisztségükben.
Feladata a Szövetség arculatának és jó hírnevének kialakítása a társadalomban és a
hírközlő szerveknél. Feladata továbbá a Szövetség könyv-és lapkiadási tevékenységének
összehangolása és a kapcsolódó ügyintézés.
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73. § Az Országos Külügyi Bizottság
Elnöke az országos külügyi vezető. Elnökét az Országos Elnökség kéri fel és tisztségében az
OIB erősíti meg. A megválasztott elnök jelöli a bizottság tagjait, akiknek a személyét a
soron következő OIB hagyja jóvá. Feladata a külügyi munka segítése.

74. § Az Országos Vezetőtiszti Testület
Az Országos Vezetőtiszti Testület tagjai: az országos vezetőtiszt és a cserkészkerületek
vezetőtisztjei. Feladata a központi, kerületi, helyi cserkészprogramok koordinálása.

75. § Az Országos Cserkésznagytanács
A cserkészmunka erkölcsi és társadalmi támogatására Országos Cserkésznagytanács
szervezhető. Az Országos Cserkésznagytanácsba legfeljebb száz személyt lehet meghívni
olyan kiváló egyéniségek közül, akik a cserkészmunkában hosszú ideig eredményesen
vettek részt, vagy akik társadalmi, közéleti súllyal rendelkeznek és akik befolyásukkal,
elsősorban példaadásukkal erkölcsi téren is segíthetik a Szövetséget. A tagokat az
Országos Elnökség kéri fel. A Cserkésznagytanács ügyrendjét maga állapítja meg, és
elnököt saját tagjai közül maga választ. A Cserkésznagytanács célja a cserkészet társadalmi
támogatásának munkálása. Rendelkező hatásköre nincs, de az Országos Elnökségnek
javaslatokat tehet a cserkészmunka javítására.

76. § A lelki közösségek
1. A lelki közösségek a Szövetségen belül működő, jogi személyiséggel nem rendelkező
országos vallási társulások. A Szövetség történelmi felekezetenként vagy felekezetcsoportonként egy-egy lelki közösséget működtet. A lelki közösségek célja az azonos
felekezethez tartozó cserkészek és cserkészvezetők hitbéli nevelésének, tudásának,
életének és felkészültségének előremozdítása, segítése. Tevékenységüket a Szövetséggel,
annak Alapszabályával és szabályzataival, valamint egymással összhangban végzik. A lelki
közösség tagjai önkéntesen jelentkeznek a Szövetség azonos felekezethez tartozó tagjai
közül. A lelki közösséget az Elnökből és elnökségi tagokból álló elnökség vezeti. Működési
Szabályzatukat elnökségük terjeszti az OIB elé. A Szövetségen belül csak az OIB által
jóváhagyott lelki közösségek működhetnek, Működési Szabályzatuk elfogadása és
elnökségük megválasztása után. Az Elnököt és az elnökségi tagokat, valamint esetleges
egyéb tisztségviselőket és Egyházi Elnököt az azonos felekezethez tartozó, a választó
gyűlésen megjelent Szövetségi rendes tagok maguk közül négy évre választják az
Alapszabály 30. §-a szerint. A választó gyűlés időpontját, helyszínét, és napirendjét a
lelkiségi közösség hivatalban levő elnöksége tűzi ki, új lelki közösség megalakulásakor
pedig az OIB. A Szövetség a választó gyűlés időpontját, helyszínét és napirendjét hivatalos
lapjában legalább hat héttel korábban köteles közzétenni. Az OIB ülésein tanácskozási
joggal vehet részt a lelki közösségek elnökségének egy-egy választott képviselője.
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2. A Szövetség katolikus vallású tagjainak lelki közössége a TÁBORKERESZT Katolikus
Cserkészek Közössége (rövidítve: TÁBORKERESZT). A TÁBORKERESZT a Katolikus egyházjog
alapján a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által elismert, országos, jogi személyiség
nélküli, krisztushívők egyházi magán társulása. A TÁBORKERESZT Katolikus Cserkészek
Közössége számára a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia MK 88./132./1998.jún.12.
számon kihirdetett határozatával engedélyezte elnevezésében a „katolikus” jelző
használatát. A TÁBORKERESZT működését az egyházjog szerint a Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia felügyeli, Működési Szabályzatát felülvizsgálja. A TÁBORKERESZT a Cserkész
Világszövetségen (WOSM) belül működő Katolikus Cserkészek Világszövetségének (ICCS)
teljes jogú tagja.
3. A Szövetség protestáns vallású tagjainak lelki közössége az ICHTHÜSZ Protestáns
Cserkészek Közössége (rövidítve: ICHTHÜSZ). Az ICHTHÜSZ a protestáns egyházak jogának
alapján a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa által elismert, országos, jogi
személyiség nélküli, krisztushívők egyházi magán társulása. Az ICHTHÜSZ működését az
egyházi jogszabályok szerint aMagyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa felügyeli,
Működési Szabályzatát felülvizsgálja.

Cserkészkerületek
77. § A Cserkészkerületek
A Szövetség a Magyar Köztársaság területét cserkészkerületekre osztja fel. A
cserkészkerületek az ország területének egészét lefedik. Kerületek alakítása,
megszüntetése, összevonása, átszervezése az OIB hatáskörébe tartozik. Az OIB úgy szervezi
a kerületeket, hogy a kerületi felosztás alapján hasonló hagyományokkal rendelkező,
földrajzilag azonos jellegű területek egy kerületet alkossanak.

78. § A kerületi szervek
A kerületek a tagjaik által választott Kerületi Elnökségek és Kerületi Intéző Bizottságok (KIBek) vezetésével működnek. A kerületek vezetői csak a Szövetség Országos Elnökségén
vagy országos szervein keresztül fordulhatnak országos állami szervekhez és más országos
szervezetekhez. A helyi önkormányzatokkal és egyéb helyi szervezetekkel a helyi ügyeket
közvetlenül intézhetik.

79. § A kerület szervei
I. Határozó, ügydöntő szervek:
a) Kerületi Közgyűlés
b) Kerületi Intéző Bizottság (KIB)
c) Kerületi Elnökség
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II. Bizottságok
1. A Kerületi Közgyűlés bizottságai:
a) Mandátumvizsgáló Bizottság
b) Szavazatszámláló Bizottság
c) Kerületi Fegyelmi Bizottság
d) egyéb bizottságok és munkacsoportok
2. A KIB bizottságai:
a) Kerületi Igazoló Bizottság
b) egyéb bizottságok és munkacsoportok
3. A Kerületi Elnökség testületei:
a) Kerületi szakvezetők
b) egyéb bizottságok és munkacsoportok

80. § A Kerületi Közgyűlés
A Kerületi Közgyűlés a kerület rendes tagjainak összessége. A Kerületi Közgyűlés nyilvános,
az Országos Közgyűlésre vonatkozó nyilvánossággal kapcsolatos rendelkezések
betartásával.

81. § A Kerületi Közgyűlés működése
1. Az éves Kerületi Közgyűlést minden évben legalább egy alkalommal össze kell hívni az
év első negyedévében. A Kerületi Közgyűlést a Kerületi Elnök, akadályoztatása esetén a
Kerületi Ügyvezető Elnök hívja össze. A Kerületi Közgyűlésre a kerület minden tagját
elektronikus levél útján meg kell hívni. Amennyiben a tag elektronikus levélcíme nem
jóváhagyott akkor csapatparancsnoka útján kell meghívni. A névre szóló közgyűlési
meghívók csoportosan is kiküldhetők, mégpedig az egy tisztikarhoz tartozó tagok számára,
a parancsnok címére. Ebben az esetben a parancsnok köteles a kézhezvételtől számított
nyolc napon belül a névre szóló közgyűlési meghívókat a tisztikar minden tagjának,
valamint a fenntartó testület képviselőjének kézbesíteni. A meghívónak tartalmaznia kell a
Kerületi Közgyűlés pontos időpontját és helyszínét, a tárgysorozatot és a napirendet,
valamint tartalmazhatja a Kerületi Közgyűlés esetleges határozatképtelensége esetén
ismételten összehívandó Kerületi Közgyűlés pontos időpontját és helyszínét. A meghívót a
Kerületi Közgyűlés előtt legalább hat héttel kell elküldeni a meghívottaknak, ugyanakkor a
Szövetség hivatalos lapjában, a Vezetők Lapjában is közzé kell tenni. A Kerületi Közgyűlés
összehívása akkor szabályszerű, ha a meghívó levelek feladása időben megtörtént, és azok
tartalmazzák a jelen paragrafus szerinti pontos adatokat. A kerület tagjai által a Kerületi
Közgyűlésre szánt indítványokat, amelyeket a Kerületi Közgyűlés a “javaslatok,
indítványok” tárgysorozati pontban tárgyal, a Kerületi Közgyűlés előtt legalább négy héttel
meg kell küldeni a Kerület központi adminisztrációjának címére. A beküldött javaslatok és
indítványok tömör megfogalmazását a Kerületi Főtitkár köteles a tagok részére a Kerületi
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Közgyűlés előtt két héttel megküldeni. A Kerületi Közgyűlés nyilvános. A Közgyűlés
helyszínén tartózkodni elsősorban a kerület tagjai, valamint a Szövetség más tagjai
jogosultak, az egyéb érdeklődők közül csak annyian tartózkodhatnak a helyszínen,
mégpedig a szavazatra jogosult tagoktól elkülönülten, hogy az a Kerületi Közgyűlés
megtartását ne zavarja és ne veszélyeztesse. A Kerületi Közgyűléshez hozzászólni csak a
kerület tagjai és a tanácskozási joggal jelenlevők, a tárgynak megfelelően és a szó
megadása után jogosultak. A Kerületi Közgyűlésre a Szövetség Országos Elnökségét is meg
kell hívni, amelyen az tanácskozási joggal vesz részt. A kerületi közgyűlésen az Országos
Elnökséget valamely tagja vagy megbízottja is képviselheti.
2. A rendkívüli Kerületi Közgyűlést a Kerületi Elnök hívhatja össze. A rendkívüli Kerületi
Közgyűlés összehívására a Kerületi Elnököt felhívhatja valamely különösen fontosnak ítélt
kérdésben:
a) a kerületi tagok egytized része,
b) az OIB,
c) a Felügyelő Bizottság elnöke, a Felügyelő Bizottság határozata alapján.
3. A Kerületi Elnök a felhívás kézhezvételétől 30 napon belül köteles összehívni a rendkívüli
Kerületi Közgyűlést. Amennyiben a Kerületi Elnök a felhívásnak nem tesz eleget, a
rendkívüli Kerületi Közgyűlést a javaslattevők maguk is összehívhatják. A rendkívüli
Kerületi Közgyűlés csak a javasolt és a meghívóban közölt tárgysorozati pontokban hozhat
érvényes határozatot. A rendkívüli Kerületi Közgyűlésre a meghívót a Közgyűlés előtt
legalább két héttel ki kell küldeni. Ha a közgyűlést nem a Kerületi Elnök hívta össze, akkor
azon elnökölni az összehívó szervezeti egység vezetője, vagy vezetői közül a rangidős, tagi
összehívás esetén a rangidős jogosult.

82. § A Kerületi Közgyűlés hatásköre
a) meghatározza a kerület éves költségvetését és pótköltségvetését a Szövetség
költségvetésében foglaltak szerint, valamint jóváhagyja az éves számadásokat
b) jóváhagyja a Kerületi Elnökség és a KIB éves beszámolóját, megtárgyalja javaslatait,
c) megválasztja négy évre a Kerületi Elnökség tagjait, a Kerületi Fegyelmi Bizottság
három tagját, két póttagját, és a KIB tagjait a KIB által megválasztott Jelölőbizottság
javaslata alapján,
d) megválasztja a közgyűlés idejére a Mandátumvizsgáló Bizottság és
Szavazatszámláló Bizottság tagjait, valamint a közgyűlést Levezető Elnököt,

a

e) megválasztja négy évre az OIB-be delegált tagot, és az Országos Leánybizottságba
egy leányvezető tagot, jelöl a Felügyelő Bizottságba egy tagot,
f) jóváhagyja a Kerületi Szervezeti és Működési Szabályzatot,
g) beszámoltatja a Kerületi Elnökséget,
h) határozatot hoz a kerületi cserkészmunka éves kiemelt feladatai kérdésében,
i)

határozatot hoz a cserkészmunka területi irányítását érintő kérdésekben,

j)

A Kerületi Közgyűlésen minden rendes tagot egy szavazati jog illet meg. A szavazati
jog át nem ruházható és csak személyesen gyakorolható. A jogi személy tag
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szavazati jogát képviselője, vagy az általa írásban szabályosan meghatalmazott
nagykorú magyar állampolgár természetes személy gyakorolja. Amennyiben több
képviselője van a jogi személy tagnak, úgy a jogi személy tag egyetlen szavazati
jogát az a képviselő vagy meghatalmazott jogosult gyakorolni, akinek személyét a
képviselők cégszerűen aláírt iratban a mandátumvizsgáló bizottságnak bejelentik.
A közgyűlésen bármely természetes személy csak egy jogcímen, egyetlen szavazati
jogot gyakorolhat. Egy természetes személy csak egy jogi személy szavazati jogát
gyakorolhatja. Nem gyakorolhat jogi személy képviseletében szavazati jogot az, aki
a közgyűlésen természetes személyként már gyakorol szavazati jogot, vagy
fordítva, még akkor sem, ha egy személyben jogi személy tag képviselője és
természetes személy tag. A Kerületi Közgyűlésen jelenlévők egyszerű többséggel
határoznak. Szavazategyenlőség esetén a Levezető Elnök szavazata dönt. A
mandátumvizsgálat, a jelölés, a határozatképesség és a határozathozatal
tekintetében az Alapszabály 30. §-nak előírásai az irányadók.

83. § A Kerületi Intéző Bizottság (KIB)
A KIB a Kerületi Közgyűlések közötti időszakban a kerület fő határozó szerve. A KIB ülése
nyilvános, az OIB-re vonatkozó nyilvánossággal kapcsolatos rendelkezések betartásával. A
KIB tagjai:
a) a Kerületi Elnök, a Kerületi Ügyvezető Elnök, a Kerületi Vezetőtiszt,
b) a kerület választott OIB képviselője,
c) a kerület körzeteinek választott körzetvezetője,
d) a körzetekbe nem tartozó tisztikarok létszáma egyhatodával azonos számú
választott tag, akiket a kerületi közgyűlésen ezek, a körzetekbe nem tartozó
tisztikarok rendes tagjai maguk közül választanak.

84. § A KIB működése
A KIB ügyrendjét a Szövetség Alapszabályával, szabályzataival, és a hatályos határozatokkal
összhangban maga állapítja meg. A KIB-et a Kerületi Elnök hívja össze levélpostai
küldemény útján az ülés előtt legalább két héttel, a helyszín, az időpont, a napirend és a
tárgysorozat pontos közlésével. A KIB ülésén a KerületiElnök vagy akadályoztatása esetén a
KIB által választott Levezető Elnök elnököl. Évenként két alkalommal kötelező a KIB
összehívása. A KIB beszámoltatja a kerületi tisztségviselőket végzett munkájukról. A KIB
egyegy feladat részletes tanulmányozására és kidolgozására bizottságokat hozhat létre. A
KIB határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, az Alapszabály 30. §-a szerint.

85. § A KIB hatásköre
a)

meghatározza a kerület éves költségvetésének irányvonalait a Szövetség
költségvetésének figyelembe vételével,

b)

véleményezi a kerületi éves pénzügyi beszámolót és zárszámadást,
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c)

ellátja az Országos és Kerületi Közgyűlések, valamint az OIB által ráruházott
feladatokat,

d)

megerősíti a Kerületi Vezetőtiszt által jelölt szakvezetőket tisztségükben,

e)

megválasztja a Kerületi Jelölőbizottság, a Kerületi Igazoló Bizottság és egyéb
szükségesnek ítélt bizottságok tagjait,

f)

határoz mindazon kerületi ügyek tekintetében, amelyek nem tartoznak a kerületi
közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

86. § A Kerületi Elnökség
A Kerületi Elnökség az KIB ülések között a Kerület fő irányító és végrehajtó szerve. A
Kerületi Közgyűlés a Kerületi Elnökséget négy évre választja. A Kerületi Elnökség tagjai:
a) a Kerületi Elnök,
b) a Kerületi Ügyvezető Elnök,
c) a Kerületi Vezetőtiszt,
d) a Kerületi Főtitkár.

87. § A Kerületi Elnökség feladata
A Kerületi Elnökség feladata megegyezik az Országos Elnökség feladatmegoszlásával, azzal
az eltéréssel, hogy hatáskörük és illetékességük csak a kerület ügyeire terjed ki. A
gazdasági vezetői feladatokért aKerületi Ügyvezető Elnök felelős. A kerületet a Kerületi
Elnök képviseli.

88. § A Kerületi Fegyelmi Bizottság
A Kerületi Fegyelmi Bizottság három (3) tagját és két (2) póttagját a Kerületi Közgyűlés
választja meg négy évre. Tagjai sorából elnököt választ. Ügyrendjét a Szövetség Fegyelmi
Szabályzata állapítja meg. A keresetek ügyében köteles minél hamarabb, de legkésőbb 60
napon belül fegyelmi tárgyalást kitűzni vagy más érdemi intézkedést hozni. Mindazon
fegyelmi ügyeiben elsőfokú hatóságként jár el, amelyekben nincs megjelölve az Országos
Fegyelmi Bizottság, mint elsőfokú eljárási illetékességű fegyelmi hatóság az Alapszabály
vonatkozó rendelkezései szerint. Elsőfokú határozata ellen az Országos Fegyelmi
Bizottsághoz lehet fellebbezni. Olyan ügyekben, melyek fegyelmi jellegűek, de az érintett
nem tagja a Szövetségnek, a Szövetség illetékes szerve igazgatási eljárásban hoz
döntéseket.

89. § A Kerületi Igazoló Bizottság
A háromtagú Kerületi Igazoló Bizottságot a KIB választja. A bizottság tagjai közül elnököt
választ, ügyrendjét maga határozza meg. Feladata adatszolgáltatás a kerületi nyilvántartás
alapján, valamint eljárás az Országos Igazoló Bizottság felé a változások minél hamarabb
történő bejegyzése érdekében.
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90. § A Kerületi szakvezetők
A kerületi vezetőtiszt munkája segítésére lehetőleg ellenkező nemű helyettest, valamint
szakvezetőket és helyetteseket kérhet fel saját vezetőtiszti mandátumának lejártáig. A
szakvezetők és helyettesek megbízatását a KIB hagyja jóvá, és ettől kezdve töltik be
tisztségüket.

91. § A Cserkészkörzet
Az azonos kerületben lévő tisztikarok munkájuk hatékonyabb megszervezése és a
kölcsönös segítségnyújtás érdekében körzeteket hozhatnak létre. Egy körzetet legalább
hat (6), legfeljebb tizenkettő (12) egymással együttműködő, területileg közel fekvő tisztikar
alapíthat. A körzet tiszti gyűlése a körzet vezető szerve, melynek tagjai a Szövetség
körzethez tartozó rendes tagjai. A gyűlés a körzet cserkésztisztjei és segédtisztjei közül
körzetvezetőt választ. Igény szerint titkár, programszervező, vagy más tisztségviselő is
megválasztható. A körzet a tisztikarok közös kezdeményezése nyomán alakul. A körzet
alakulása után szervezeti és működési szabályzatot készít, amelyet felterjeszt az illetékes
KIB-en keresztül az OIB-nek. Az OIB a feltételeknek megfelelő körzetet nyilvántartásba
veszi. Ettől az időponttól kezdve a körzetvezető hivatalból tagja a KIB-nek. A körzetben az
esetlegesen megüresedett tisztikari helyekre új tisztikarokat kell felvenni. A körzet
megszűnik, ha a hozzá tartozó tisztikarok száma egy éven keresztül négynél kevesebb. A
körzet megszűnését az OIB mondja ki.

Cserkészcsapatok
92. § A cserkészcsapatok és a tisztikarok működése
1. A Szövetség céljait elsősorban közösségek létrehozásával és működtetésével kívánja
megvalósítani, így tagjai a jelen Alapszabály szerinti tisztikarokat hoznak létre, hogy azok
cserkészcsapatokat szervezzenek, irányítsanak, és a tisztikarhoz társuló jogi személy tag
Fenntartó Testület közreműködésével a cserkészcsapatokat működtessék, fenntartsák.
2. Az Alapszabály rendelkezései szerinti cserkészcsapatot szervező, majd azt irányító
Szövetségi természetes személy rendes tag cserkésztisztek és cserkész segédtisztek
közösséget alkotnak, amelyet tisztikarnak nevezünk, és amely egyben a Szövetség
alapvető szervezeti egysége, tagjai az általa szervezendő csapatnak is tagjai. Amennyiben a
tisztikar egyetlen természetes személy tagból áll, úgy a tisztikar összes, az Alapszabályban
és a Szövetség szabályzataiban meghatározott jogosultságát ez a természetes személy
gyakorolja. A tisztikar vezetője a parancsnok, akit a tisztikar saját tagjaiból megválaszt, a
Fenntartó Testület és a területileg illetékes kerület véleményez, és az Országos Intéző
Bizottság az előbbiek figyelembevételével kinevez az Alapszabályban és a Szervezeti és
Működési Szabályzatban rögzítettek szerint. Mivel a cserkészcsapatot tagjainak egyéni
vállalása alapján a tisztikar irányítja, a tisztikart pedig a parancsnok vezeti, így a parancsnok
csapatparancsnokként az egész csapat felelős vezetője.
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3. Cserkészcsapatnak nevezzük a cserkészek, cserkészjelöltek, kiscserkészek, felnőtt
cserkészek, cserkész segédtisztek és cserkésztisztek azon saját elhatározásukból az
Alapszabály és a Szövetség szabályzatai szerint létrehozott meghatározott helyi
közösségét, amelyet a Szövetség egy jogi személyiséggel rendelkező rendes tagja, mint
Fenntartó Testület tart fenn, és amelyet a Szövetség egy vagy több természetes személy
rendes tagja, cserkésztisztek és cserkész segédtisztek, mint tisztikar irányítanak. A leendő
tagok a cserkészcsapatba való belépésükkor a csapat korábbi tagjai számára írásbeli
nyilatkozattal is megerősítik, hogy a Szövetség Alapszabálya és szabályzatai rájuk
vonatkozó rendelkezéseit maradéktalanul be kívánják tartani. A csapat korábbi tagjai és a
tisztikar tagjai csak olyan jelentkezőket vesznek fel a csapatba, akik ezt a nyilatkozatot
megteszik. A cserkészcsapat a magyar cserkészek közösségének helyi közössége. A
cserkészcsapat jogi személyiség és bírósági nyilvántartásba vétel nélkül, a cserkészet
alapelvei szerint létrejött baráti közösség. A cserkészcsapat természetes személyekből áll,
akik a cserkésztisztek és cserkész segédtisztek kivételével nem tagjai a Szövetségnek,
azonban saját egyéni vállalásuk és cserkészfogadalmuk alapján, saját akaratukból a
Szövetség Alapszabályának és szabályzatainak betartását vállalják.
4. A Szövetség csak olyan tisztikar és cserkészcsapat tevékenységét ismeri el, amely
számára érvényes ideiglenes vagy állandó működési engedélyt adott ki, melyben a csapat
számára engedélyezi a Cserkész Világszövetségtől származó cserkész jogosultságok
gyakorlását. Az ideiglenes működési engedélyt két évre adja ki az Országos Intéző
Bizottság, vagy az Országos Elnökség, majd egyszer további két évre meghosszabbíthatja,
illetve az OIB állandó működési engedélyt adhat ki, döntése szerint. Ha az ideiglenes
működési engedély lejárt, és a Szövetség a meghosszabbítás iránti kérelmet elutasította, az
állandó működési engedély kiadását megtagadta, vagy a már kiadott bármely működési
engedélyt visszavonta, akkor a csapat a határidő lejárta vagy az elutasító határozat
kézhezvétele utáni 60. naptól kezdve nem működhet, és tevékenységét köteles
megszüntetni. Tagjai más cserkészcsapatokba jelentkezhetnek az általános szabályok
szerint. Ha a Szövetség bármely tagja vagy tagjai működési engedély hiányában
cserkészcsapat folyamatos működtetését kísérelik meg, akkor ezzel fegyelmi vétséget
követnek el. Ha egy csapat tisztikarának vagy ennek hiányában vezetőségének létszáma
bármely oknál fogva nullára csökken és ezért a tisztikar vagy a vezetőség megszűnik, akkor
a csapat működési engedélyét a Szövetség Elnöksége vagy az OIB 30 napon belül
visszavonhatja, vagy csapatfelügyelő megbízása mellett ideiglenes működési engedélyt
adhat ki. A Szövetség Elnöksége gondoskodik az érintett csapattagok értesítéséről.
5. Cserkészcsapat alakításának rendje, hogy a Szövetség egy, vagy néhány természetes
személy tagja, akiknek érvényes csapatparancsnoki megbízatása más csapatban nincs,
írásban megállapodik egymással és egy fenntartó testületi tevékenység folytatására
alkalmas jogi személlyel, hogy cserkészcsapatot kívánnak alakítani az Alapszabály és a
Szövetség szabályzatai szerint, és a jogi személy kijelenti szándékát, hogy a Magyar
Cserkészszövetség tagja kíván lenni, valamint a tisztikar leendő tagjai a parancsnok
választás szabályait betartva megválasztják parancsnokjelöltjüket. E mellett nyilatkozik
legalább 12 alkalmas korú természetes személy, illetve kis-vagy fiatalkorúak esetén velük
együtt törvényes képviselőik, hogy a leendő csapat tagjai kívánnak lenni, szabad
elhatározásukból vállalják azt, amit a cserkészcsapat tagjai számára a Szövetség
Alapszabálya és szabályzatai előírnak, és ezen nyilatkozatokat a többi irattal együtt
benyújtják a Szövetség Országos Elnökségéhez, amely határozatban dönt a tisztikar és a
csapat megalakításáról. Helybenhagyó döntés esetén az Országos Elnökség az OIB-nél
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kezdeményezi, hogy a Fenntartó Testületet valamint a tagsági kérelmet benyújtó
természetes személyeket jogosultságuk elbírálása után vegye fel a Szövetség tagjai közé és
a leendő tisztikar számára megküldi a tisztikar és a csapat ideiglenes működési engedélyét,
valamint kinevezi az új parancsnokot. Mivel egy a Szövetség természetes személy tagja
egyszerre csak egy tisztikarnak és csapatnak lehet tagja, ezért a tisztikar tagjainak korábbi
tisztikari és csapattagsága megszűnik, korábbi csapatukban betöltött megbízatásuk
érvényét veszti. Ekkor foghat hozzá a tisztikar a csapat további tagjainak felvételéhez, és
működésének megkezdéséhez. Amennyiben egy természetes személy rendes tagságot
nyer a Szövetségbe, úgy annak a tisztikarnak válik tagjává, amely által irányított csapatnak
a tagja.
6. A cserkészcsapatok ideiglenes működési engedélyét az Országos Elnökség adja ki és
vonja vissza. A végleges működési engedélyt az Országos Elnökség és az Országos Igazoló
Bizottság javaslatára az OIB adja ki és vonja vissza. Az engedélyek kiadásáról és
visszavonásáról a területileg illetékes kerületek elnökségét az Országos Elnökség
tájékoztatja.
7. A leendő csapat megalakítását a Szövetség tagjelöltjei is kezdeményezhetik,
amennyiben nincs mód a leendő csapatba rendes tagot bevonni. Ekkor tisztikar helyett
vezetőség alakul, melynek a tisztikar alakulási feltételein kívül további feltétele, hogy a
Szövetség bármely természetes személy rendes tagja az új csapat életét tiszti karának
tényleges megalakulásáig csapatfelügyelőként figyelemmel kísérje, és ennek vállalásáról
írásban is nyilatkozzon, melyet a csapatalakítási kérelemhez mellékelni kell. A csapat
tényleges tevékenységét akkor kezdheti meg, ha a csapat leendő vezetősége kézhez kapta
a vezetőség és csapat ideiglenes működési engedélyét.
8. A csapatfelügyelőnek joga a csapat életét illetően mindenről tudomást szerezni, a
rendezvényeken és a vezetőségi gyűléseken részt venni, és a csapat minden tevékenységét
ellenőrizni, azonban nem irányítja, csak figyelemmel kíséri és véleményezi a csapat
működését, szavazati joga a vezetőségben nincs. A csapat vezetősége köteles javaslatait
kellő időben meghallgatni, megfontolni, véleményét figyelembe venni. Ha a
csapatfelügyelő megállapítja, hogy a csapat élete a Szövetség szándékaival ellentétes
módon folyik, akkor felszólíthatja a vezetőséget a változtatásra. Ha ez nem vezet
eredményre, akkor vizsgálatot kezdeményezhet az Országos Vezetőtisztnél, illetőleg
indítványozhatja a csapat működési engedélyének visszavonását. Amennyiben a
vezetőség bármely tagjelöltje rendes tagként felvételt nyer a Szövetségbe, úgy a
vezetőség hatásköre megszűnik, megalakul a tisztikar, a csapatfelügyelő hatásköre szintén
megszűnik, és a csapat működését a Szövetség általános szabályai szerint folytatja tovább.
A vezetőség, a Fenntartó Testület, a felügyelő, vagy a területileg illetékes kerület
vezetőtisztje bármikor indítványozhatja más felügyelő kijelölését. Ha az új felügyelő
megbízatását elvállalja és a Szövetség Elnöksége ezt jóváhagyja, akkor
határozathozatalával megszűnik a régi felügyelő hatásköre, és az új felügyelőhöz kerül.
9. A csapat tisztikarát a parancsnok vezeti, ennek hiányában, vagy az első parancsnok
megválasztása előtt a rangidős cserkésztiszt, vagy segédtiszt. A parancsnok megválasztása
a tisztikar minden tag számára az esedékesség előtt 15 nappal írásban meghirdetett
gyűlésén, az összes szavazatszámhoz képest egyszerű szótöbbségű titkos szavazással
történik. Szavazategyenlőség esetén a rangidős szavazata számít, melyet nyilvánosságra
hoz. Ha bármely oknál fogva nem hívták meg a tisztikar valamely tagját, akkor a szavazás
semmis, és meg kell ismételni. A parancsnok akkor tekintendő megválasztottnak, ha
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megválasztását követően írásban nyilatkozik arról, hogy a parancsnoki megbízatást
elfogadja. Ha a tisztikarnak egy tagja van, akkor választás helyett ő jogosult kérelmezni a
parancsnoki kinevezését, mely egyben elfogadó nyilatkozat is. Ha a tisztikarnak két tagja
van, és nem egyezik a véleményük a parancsnok személyéről, akkor a rangidős jogosult
kérelmezni saját parancsnoki kinevezését. A megválasztott parancsnok tisztségét
mindaddig nem töltheti be, amíg a Szövetség illetékes szervétől kinevezését meg nem
kapja. A Szövetség parancsnokok kinevezésében és kinevezésük visszavonásában illetékes
szerve az Országos Intéző Bizottság, valamint az Országos Elnökség. A parancsnok
megbízatása határozott időre, de legfeljebb négy évre szól, és korlátlan számban
megújítható. A megújítás ügymenete a kinevezéssel azonos. A parancsnok lemondását
írásban a Szövetség illetékes szervéhez nyújtja be, ugyanakkor a tisztikarral is írásban közli.
A tisztikar a parancsnok mellé helyettest választhat. Vegyes csapatokban a
parancsnokhelyettes lehetőleg a parancsnokkal ellentétes nemű legyen.
10. A tisztikar bármikor kezdeményezheti új parancsnok kinevezését. Az új parancsnok
megválasztásához a tisztikar összes lehetséges szavazatszámához képest kétharmados
szótöbbséggel hozott határozata szükséges, valamint a leendő parancsnok beleegyező
nyilatkozata és minden más, amit a parancsnok kinevezéséhez az Alapszabály előír. A
jegyzőkönyvben szerepelnie kell, hogy parancsnok leváltásáról van szó. A kinevező
határozat kézhezvételekor a korábbi parancsnok hatásköre megszűnik és az új
parancsnokra száll át. Ha a szövetség illetékes szerve a parancsnok leváltását elutasította,
akkor 60 napon belül nem kezdeményezhető új parancsnok kinevezése.
11. A cserkészcsapat úgy folytatja tevékenységét, hogy abban a Szövetség egy rendes jogi
személy tagja, mint Fenntartó Testület a tisztikarhoz társulva közreműködik, amelyet
fenntartói tevékenységnek nevezünk. A Fenntartó Testület fenntartói tevékenysége
szövetségi tagságával együtt járó kötelezettsége. A Fenntartó Testület fenntartói
tevékenysége során lehetőségeihez mérten gondoskodik az általa fenntartott
cserkészcsapat működéséhez szükséges anyagi és infrastrukturális feltételekről, illletve
figyelemmel kíséri a csapat tevékenységét, és folyamatos kapcsolatot tart a csapat
tisztikarával, valamint, eleget tesz a jelen Alapszabályban és a Szövetség szabályzataiban
megfogalmazott fenntartó testületi kötelezettségeinek. Mindezek mellett a Fenntartó
Testület nem foglalkozik a csapat tevékenységének, szervezésével, programjaik
megvalósításával, nincs jogosultsága meghatározóan befolyásolni a tisztikar döntéseit,
mivel ez a tisztikar kizárólagos joga és kötelessége. A csapatparancsnok, illetve a tisztikar
azonban köteles alkalmas időben meghallgatni a Fenntartó Testületnek, illetve
képviselőjének véleményét, javaslatait, ezekre köteles megfelelő választ adni és köteles
megfontolni, hogy a javaslatok megvalósíthatóak-e. A csapatot és a tisztkart a Fenntartó
Testület és harmadik személyek felé a csapatparancsnok, vagy annak megbízottja, vagy
ennek hiányában a tisztikar rangidős tagja képviseli.
12. A Fenntartó Testület, vagy támogató harmadik személy által a csapat működéséhez
biztosított eszközök és javak megmaradnak rendelkezésük szerint a Fenntartó Testület,
vagy a támogatók tulajdonában vagy átmennek a Szövetség tulajdonába. A Szövetség
tulajdonába került, a csapatok működését biztosító vagyontárgyak és eszközök továbbra is
a csapatoknál maradnak, mindaddig, amíg a csapat fennáll. A csapatok a tulajdonukat nem
képező vagyontárgyakat határozatlan ideig mintegy saját tulajdonukként kezelik és
használják, a jó gazda gondosságával, mindaddig, amíg a csapat meg nem szűnik. A
Fenntartó Testület, vagy a támogatók által a csapat számára átadott azonnal leírható és
fogyóeszközökről azt vélelmezzük, hogy ezeket a Fenntartó Testület a csapat
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működéséhez véglegesen átadta, ha ezt a jogszabályok egyébként megengedik. Ha a
csapat bármely tagja a csapattagságára tekintettel bármilyen támogatást vagy adományt
kap, akkor arról az a kötelező vélelem, hogy azt a csapat kapta, és ugyanúgy kell vele
eljárni, mint a csapatot támogató adományokkal, kivéve ha az adományozó ettől
különböző szándékáról nyilatkozik.
13. A Fenntartó Testület, vagy a támogatók által átadott, vagy használatra átengedett
javakat a csapat működése során kizárólag a csapat érdekében és a fenntartói tevékenység
megvalósítása céljából, a Szövetség Alapszabályával és szabályzataival összhangban
szabad használni, állagukat, használhatóságukat a lehető legjobban meg kell őrizni. A
Fenntartó Testület, vagy a támogatók által a csapat használatába átengedett, vagy a csapat
számára átadott javak tekintetében a tisztikar tagjainak van rendelkezési joga a tisztikar
által közösen meghatározottak szerint, a parancsnok irányításával. A javak kezeléséért és
használatáért a csapat parancsnoka felelős, aki köteles elszámolni a Fenntartó Testület, a
Szövetség és a támogatók által a csapat működéséhez használatba adott javak
tekintetében. Amennyiben bármilyen okból a csapat Fenntartó Testülete megváltozik, úgy
a csapat számára véglegesen átadott javak továbbra is a csapatnál maradnak, azonban a
Fenntartó Testület által használatra átengedett javakat a Fenntartó Testületnek vissza kell
szolgáltatni, hacsak ezekről a Fenntartó Testület nem mond le a Szövetség javára. A
használatra átadott eszközök kizárólag rendeltetésszerű használatából eredő, azokban
keletkezett elhasználódást vagy kárt nem köteles sem a csapat, sem a tisztikar, sem annak
bármely tagja a Fenntartó Testület, vagy a támogatók felé megtéríteni, beleértve a teljes
elhasználódást is, mivel az elhasználódás és a használatból eredő esetleges károsodás
tudatában, támogatásként bocsátották a támogatók az eszközöket a csapat használatába.
Amennyiben a tisztikar vagy ennek hiányában a vezetőség beszünteti működését, vagy
megszűnik és ennek következtében a csapat megszűnik, akkor a csapat számára
használatba adott javak és eszközök visszakerülnek a volt Fenntartó Testülethez, a
Szövetséghez illetve a használatba adókhoz, azonban a csapat számára véglegesen átadott
javak és eszközök a Szövetség tulajdonában maradnak, amellyel a Szövetség szabadon
rendelkezhet.
14. Sem a csapat sem a Szövetség bármely szervezeti egysége vagy tagja által nem vehető
át semmiféle olyan eszköz, tárgy vagy adomány, melyről nyilvánvaló, hogy a működéséhez
való felhasználásra alkalmatlan, vagy amely ellentétes a cserkészeszményekkel, vagy nem
egyeztethető össze a Szövetség Alapszabályával és szabályzataival, vagy a Magyar
Köztársaság törvényeibe ütközik azok birtoklása.
15. A parancsnok köteles gondoskodni, hogy a tisztikar a szükségleteknek megfelelően, de
évente legalább három alkalommal, megfelelő időben tiszti gyűléseken kellőképpen
megtervezze az általa vezetett cserkészcsapat rövid-és hosszú távú tevékenységét, és
mindazt, ami a csapat életéhez az Alapszabályban, a Szövetség szabályzataiban és ezeken
túlmenően szükséges, valamint megválassza, kijelölje illetve megbízza a csapat egyes
részeinek, illetve tevékenységeinek felelős vezetőit. A tisztikar minden tagjának az
Alapszabály rendelkezései szerint alapvető joga és lehetőségeik és adottságaik
figyelembevételével kötelessége a tiszti gyűléseken rendszeresen részt venni illetve a
csapat életében és vezetésében a tisztikar többi tagjával összhangban tevékenyen részt
vállalni, megbízatásokat ellátni. A tisztikar egyszerű szótöbbséggel hozza meg határozatait.
Személyi kérdésekben titkos szavazást tart.
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93. § A cserkészek élete a csapatban
1. A csapatparancsnok kötelessége gondoskodni arról, hogy a cserkészcsapat tagjai 5-10 fő
közötti egynemű közösségekben tevékenykedjenek, melyeket őrsnek nevezünk. Minden
őrs tagjai vagy a csapat más tagjai közül, a tisztikar döntése alapján köteles megbízni
őrsvezetőt és lehetőség szerint segédőrsvezetőt is. Az őrsvezető és a segédőrsvezető
lehetőleg olyan cserkész legyen, aki már szerzett őrsvezetői képesítést. A nagyobb
csapatokban az őrsök rajokba tartoznak. A rajok vezetésére a tisztikar saját tagjai közül,
vagy ha ez nem lehetséges, a csapat más tagjai közül rajparancsnokokat, illetve
rajvezetőket választ. A tisztikar választhat a csapatparancsnok és a rajparancsnokok mellé
helyetteseket, tagjait hozzárendelheti az egyes rajokhoz, vagy a csapat egyéb szervezeti
egységeihez. A képesített őrsvezetőket rajokhoz is beoszthatja. A rajok vezetősége saját
indítványa alapján is szervezheti a raj életét a csapat egészével összhangban.
2. Az őrs életének szervezése az őrsvezető feladata, aki a segédőrsvezetővel egyetértésben
előre megtervezett beosztás szerint gondoskodik erről. Az őrsvezető folyamatos
kapcsolatot tart rajának, vagy ennek hiányában csapatának illetékes vezetőivel. Szükség
esetén segítséget, tanácsot kér tőlük. Az őrsvezető felelőssége, hogy az őrs élete a
cserkésztörvények és a cserkészeszmények szerint folyjon, és hogy igaz cserkészközösség
váljék belőle. Ha egy fiatal a csapatba felvételt nyer, akkor a csapat parancsnoka
gondoskodik arról, hogy egy számára megfelelő őrsbe kerüljön és így rögtön
bekapcsolódjon a cserkészközösségbe.
3. Ha egy fiatal jelentkezni kíván a cserkészcsapatba, úgy azt a tisztikar bármely tagjánál
írásban megteheti. A jelentkezésnek tartalmaznia kell azt is, hogy a jelenetező elfogadja és
magára nézve kötelezőnek tekinti a Szövetség Alapszabályának és szabályzatainak a csapat
tagjára vonatkozó rendelkezéseit, és elfogadja a tisztikar vagy ennek hiányában a
vezetőség csapatirányító szerepét és döntéseit, valamint egyetért a cserkészet
valláserkölcsi alapokon való állásával. A csapatba vallását nem gyakorló jelentkezőt is fel
lehet venni. Jelentkezésekor a jelentkező köteles megadni személyes adatait. Amennyiben
a jelentkező kiskorú, vagy fiatalkorú, úgy jelentkezéséhez csatolnia kell szüleinek, vagy
törvényes képviselőjének írásbeli hozzájárulását. A jelentkező 6-12 éves korig kiscserkész
jelöltnek, 10-20 éves korig cserkész jelöltnek, 16-24 éves korig rovercserkész jelöltnek, vagy
18 éves kor fölött felnőttcserkész jelöltnek jelentkezhet. A tisztikar a jelentkezést elfogadja,
amennyiben a jelentkezőt alapvetően alkalmasnak találja a cserkészéletre és amennyiben
lehetősége van új tagot felvenni. Ha a jelentkező felnőttcserkész-jelöltnek jelentkezik,
akkor nem kötelező egy őrs tagjává válnia, azonban ekkor is közölni kell vele helyét a
csapatban, és gondoskodni kell alapképzéséről. Ettől kezdve a jelentkező cserkészjelöltnek
tekintendő. Ugyancsak cserkészjelölteknek tekintendők a kiscserkészek is, függetlenül
attól, hogy tettek-e kiscserkész ígéretet, vagy sem. A cserkészjelölt az Alapszabályban és a
Szövetség szabályzataiban megfogalmazott cserkészfogadalom letételével válik
cserkésszé.
4. A cserkész fogadalma letételével vállalja, hogy a cserkésztörvények és a
cserkészeszmények szerint kíván élete további részében élni, azonban a cserkészcsapatban
a cserkésztevékenységet addig folytatja, ameddig ez számára lehetséges, vagy kívánatos. A
cserkész vállalt kötelezettsége, hogy őrsének, rajának és csapatának életében tevékenyen
részt vegyen. Amennyiben a cserkész csapatának életében már nem kíván részt venni,
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akkor ezt a tényt köteles a tisztikarnak bejelenteni. Amennyiben ezt elmulasztja, ennek
tényét a tisztikar saját belátása szerint is megállapíthatja, ha a cserkész hat hónapot
meghaladó időben semmiféle tevékenységet nem fejtett ki. Ebben az esetben a cserkész
csapattagsága megszűnik. A csapattagság akkor is megszűnik, ha egy cserkész olyat tesz,
vagy olyan tevékenység felhagyására nem hajlandó, amely a tisztikar megítélése szerint
összeegyeztethetetlen a csapattagsággal, vagy veszélyezteti a csapat működését. Ebben
az esetben a tisztikar összes szavazatszámhoz képest kétharmados szótöbbségű szavazata
szükséges a csapattagság megszüntetéséhez. Enyhébb esetekben a tisztikar azonos
döntése alapján a csapat tagját meghatározott időre eltilthatja a csapatban bizonyos, vagy
az összes tevékenység végzésétől, valamint más jóvátételre is felszólíthatja. A cserkész
saját elhatározásból átjelentkezhet egy másik cserkészcsapatba évente egy alkalommal.
Amennyiben a másik cserkészcsapat tiszti kara őt fölveszi, akkor ezzel a korábbi
csapattagsága megszűnt. Erről tájékoztatnia kell korábbi csapatának tiszti karát is.
Amennyiben egy cserkésznek megszűnik működni a csapata, úgy korlátozás nélkül
jelentkezhet bármely más csapathoz.

EGYEBEK
94. § Értelmező rendelkezések
1. A Szövetség képviselői: Az Országos Elnök és az Országos Ügyvezető Elnök, mindketten
önállóan.
2. A Szövetség vezető tisztségviselői: az OIB tagjai, az Országos Elnökség tagjai, és az
Országos Felügyelő Bizottság tagjai.
3. A Kerület vezető tisztségviselői: a KIB tagjai és a Kerületi Elnökség tagjai.
4. A cserkészkerület tagjai: A kerület tagja a Szövetség minden olyan rendes tagja, akinek
jogi személy rendes tag esetében a kerület illetékességi területén van a székhelye,
természetes személy rendes tag esetében a kerület illetékességi területén van annak a
Fenntartó Testületnek a székhelye, amely által fenntartott csapatnak a tagja, ennek
hiányában, vagy országos felnőttcserkészcsapat tagság esetén a kerület illetékességi
területén van az állandó lakhelye. A Szövetség minden tagja egyben egy kerület tagja is, a
kerületek tagjainak összessége azonos a Szövetség tagjainak összességével.
5. Tisztikar: A Szövetség bizonyos természetes személy tagjainak közössége, melyet a
Szövetség Elnöksége mint szervezeti egységet tisztikarként elismer, és amely a Fenntartó
Testület segítségével csapat alakítására és vezetésére jogosult.
6. Fenntartó testület: A Szövetség jogi személy tagja, amely egy vagy több tisztkarral
együttműködve a cserkészcsapataik működésének anyagi és más természetű
támogatásával működésüket elősegíti.
7. Fenntartó tevékenység: Támogató tevékenység melyet a Fenntartó Testület a csapat
működésének támogatására folyamatosan végez, és amely a Fenntartó Testület tagi
kötelessége.
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8. Cserkészcsapat: Egy tisztikar által létrehozott és egy Fenntartó Testület által támogatott
baráti cserkészközösség, melynek tagjai cserkészek, felnőttcserkészek és cserkészjelöltek,
és amely a Szövetség iránymutatása és szabályzatai alapján működik.
9. Csapatparancsnok: A tisztikar és a csapat felelős vezetője, akit a tisztikar választ, a
Fenntartó Testület véleményez, és az OIB, vagy az Országos Elnökség nevez ki.
10. Rangidős: A rangidős egy szervezeti egységben az, akinek a tagok közül a legmagasabb
cserkészképesítése van, azonos képesítések esetén aki cserkésztiszti, vagy cserkész
segédtiszti képesítését előbb szerezte meg, ennek azonossága esetén az, aki korábban tett
cserkészfogadalmat, és ennek azonossága esetén az idősebb.
11. Éves Jelentés: Évenként összeállított jelentés a tisztikar és csapata főbb adatairól és
éves közhasznú tevékenységéről, az SZMSZ-ben meghatározott adattartalommal. A
csapatparancsnok a következő év január 31-ig köteles az Éves Jelentést két (2) példányban
beküldeni a kerület központi adminisztrációjának címére, melyből az egyik példányt a
kerület haladéktalanul köteles továbbküldeni a Szövetség központjának címére.
12. Cserkészotthon: A cserkészcsapat tevékenységének végzéséhez használt ingatlan,
amely a csapat tagjainak tulajdona, vagy amelyet a Fenntartó Testület vagy más
támogatók annak használatába adott.
13. Súlyos mulasztás: Súlyos mulasztást követ el az a tag, aki:
a) az Alapszabály szerinti kötelezettségeinek határidőre nem tesz eleget, illetve rendes
tag esetében tagdíját nem fizeti be, és ezekkel a határidő lejárta után több, mint
egy év késedelembe esik, majd tagdíjtartozását ismételt felszólításra sem rendezi,
b) a felvett pénzeszközök vagy a részére átadott tárgyi eszközök tekintetében
határidőre nem számol el, és ismételt felszólításra sem pótolja az elszámolást,
c) az általa vállalt kötelezettségek teljesítését olyan módon mulasztja el, hogy a
Szövetségnek jelentős anyagi vagy más természetű kárt okozott, a károkozás tényét
a szövetség valamely vezető szerve megállapítja, és a mulasztó ismételt felszólításra
sem pótolja a mulasztást, vagy nem hárítja el annak következményeit.
14. Érdemtelenné válás: Érdemtelenné válik a szövetségi tagságra az, aki vagy amely a
Szövetség céljaival és alapelveivel nyilvánvalóan ellentétes magatartást tanúsít és ezzel
nem kíván felhagyni.

95. § Hatálybaléptető és átmeneti rendelkezések
4. A 2000. évi Alapszabály-változás hatályba lépése előtt taggá vált, és jelenleg is fenntartó
tevékenységet folytató Fenntartó Testületek eredeti nyilatkozatuk alapján továbbra is a
Szövetség jogi személy rendes tagjai.
5. A 2000. évi Alapszabály-változás hatálybalépése után, azonban a 2004. évi Alapszabályváltozás hatálybalépése előtt Fenntartó Testületté vált jogi személyek jelentkezésük
alapján válnak rendes taggá.
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6. A Szövetség 2004. május 22-én érvényes segédtiszti vagy cserkésztiszti betétlappal
rendelkező tisztjei és segédtisztjei a Szövetség rendes tagjai.
7. A 2004. évi Alapszabály-változás hatálybalépésétől a tagfelvétel és a tagsági viszony
megszűnése az új szabályok szerint történik.
8. A rendes és különös tagok adataikat 2005. december 31-ig kötelesek írásban pontosítani
a Szövetség nyilvántartásában. A rendes tagok kötelesek 2005. december 31-ig tagságuk
fenntartásának szándékáról írásban nyilatkozni a Szövetségnek. Jelen módosított
Alapszabályt a Magyar Cserkészszövetség 2005. május 28. napján tartott Országos
Közgyűlése fogadta el. Rendelkezéseit ezen időponttól kell alkalmazni.
Budapest, 2011. május 21.

Buday Barnabás csst.
A Magyar Cserkészszövetség Országos Elnöke
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