OIB HATÁROZATOK
2012. március 25. – Budapest, a Magyar Cserkészszövetség Székháza

OIB 2012.03.25/1
Az OIB úgy határoz, hogy a jegyzőkönyvvezetésre felkéri Kollár Tamást. (16 igen, 0
nem/0 tartózkodás)
OIB 2012.03.25/2
Az OIB úgy határoz, a jegyzőkönyv hitelesítésére Tóth Gergelyt és Nagy Pétert kéri
fel. (16 igen/0 nem/0 tartózkodás)
OIB 2012.03.25/3
Az Országos Intézőbizottság tudomásul veszi a soproni Szent István Római
Katolikus Általános Iskola jogutód nélküli és ezzel együtt csapatának, a 383. Szent István
cserkészcsapatnak (III. kerület), valamint a Pécsi Evangélikus Egyház kilépését a Magyar
Cserkészszövetségből és ezzel csapatának, a 668. Gyóni Géza cserkészcsapatnak (VI. kerület) a
megszűnését. (16/0/0)
OIB 2012.03.25/4
Az Országos Intézőbizottság felveszi a Magyar Cserkészszövetség tagjelöltjének
Mikulásik Gábort (1026. Szent László király, I. kerület). (16/0/0)
OIB 2012.03.25/5
Az Országos Intézőbizottság felveszi a Magyar Cserkészszövetség tagjai közé
Merza Péter (25. Szent Imre, I. kerület), Mokcsonyi Erzsébet (25. Szent Imre, I. kerület), Németh
Dorottya (439. Boldogasszony, I. kerület), Miklai István (1509. Szent László, V. kerület) Erdélyi Gábor
(196. Damjanich János, VIII. kerület), Győry János Imre (196. Damjanich János, VIII. kerület), Győry
Sándor János (196. Damjanich János, VIII. kerület), Bende Andrea (916. Szent Imre, VIII. kerület),
Hendrik Ádám (958. Pánthy Endre, VIII. kerület) és Ónodi Szabó Péter (15. Bethlen Gábor, X. kerület)
segédtiszteket és dr. Bódis Lajos (903. Prohászka Ottokár, I. kerület) cserkésztisztet. (16/0/0)
OIB 2012.03.25/6
Az Országos Intéző Bizottság két évre ideiglenes működési engedélyt ad a 96.
Sólyom cserkészcsapatnak (X. kerület). (16/0/0)
OIB 2012.03.25/7
Az OIB úgy határoz, hogy az
- Országos Elnök, az
- Országos Ügyvezető Elnök, az
- Országos Gazdasági Vezető, az
- Országos Vezetőtiszt, az
- Országos Főtitkár, az
- Országos Intéző Bizottság 2011. évi beszámolóját, továbbá a
- Magyar Cserkészszövetség 2012. évi költségvetési tervét és a
- Magyar Cserkészszövetség 2011. évi Közhasznúsági jelentését
elfogadja. (10/0/6)
OIB 2012.03.25/8
Az OIB az új Alapszabály tervezetének 1-18. §-át a a mellékelt szöveg szerint
alakította ki. (szakaszonként különböző szavazati arányok)
OIB 2012.03.25/9
Az OIB Párkányi Balázst, Gertheis Antalt és Németh Csengét jelöli tagnak a 2012-es
évi OKGY Mandátumvizsgáló bizottságába. (12/0/0)
OIB 2012.03.25/10
(11/0/1)

Az OIB a 2012-es évi OKGY levezető elnökének Ugron Ákos Gábort javasolja.

Ugron Ákos G.

Tóth Gergely

Nagy Péter

Az OIB 2012.03.25/8 számú határozatának melléklete
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
1. §

(1) A szervezet elnevezése: Magyar Cserkészszövetség (a továbbiakban: Szövetség).
(2) A Szövetség hivatalos rövidítése: MCSSZ
(3) A Szövetség székhelye: 1025 Budapest, Tömörkény utca 3/A.
Beírni több nyelven a Szövetség nevét!
(4) A Szövetség az 1912. évben alapított Magyar Cserkészszövetség jogutódja és hagyományainak
folytatója.
(5) A Szövetség a Cserkészmozgalom Világszervezetének (World Organisation of the Scout Movement;
WOSM) kizárólagos magyarországi tagja. A Szövetség a WOSM alapelveit és szabályzatait magára nézve
kötelezőnek ismeri el.
(6) A Szövetség hatóköre országos.
(7) Együttműködik a határon túli magyar cserkészközösségekkel a Magyar Cserkészszövetségek Fórumán
keresztül.

A SZÖVETSÉG CÉLJA
2. §

A Szövetség célja szervezeti keretek között összefogni a magyarországi cserkészetet.

ELVI ALAPOK
A CSERKÉSZET
3. §

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

4. §

(1) A cserkészet küldetése, hogy a cserkészfogadalmon és a cserkésztörvényen alapuló értékrend révén
hozzájáruljon a fiatalok neveléséhez, ezáltal segítsen egy olyan jobb világ építésében, ahol az ember,
mint egyén, kiteljesíti önmagát, és építő szerepet játszik a társadalomban.

5. §

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

ALAPELVEK
A cserkész kötelessége Isten iránt
6. §

A cserkész kötelessége az Istenbe vetett hitéből fakadó lelkiség megélése.

A cserkész kötelessége hazája és embertársai iránt
7. §

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

A cserkész kötelessége önmaga iránt
8. §

A cserkész felelős saját tettei és fejlődése iránt.

CSERKÉSZFOGADALOM ÉS CSERKÉSZTÖRVÉNY
A cserkészfogadalom
9. §

A cserkészfogadalom:
„Én X.Y. (teljes név) fogadom, hogy híven teljesítem kötelességeimet, melyekkel Istennek, hazámnak és
embertársaimnak tartozom. Minden lehetőt megteszek, hogy másokon segítsek. Ismerem a
cserkésztörvényt, és mindenkor megtartom.”

Tiszti fogadalom is szerepelni fog az ASZ-ben. (15/1/0)
Egyéb fogadalomszöveget is elő lehet írni egyéb szabályzatokban. (14/1/1)

A cserkésztörvény
10. §

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

11. §

A cserkészmódszer lényeges elemei (10/4/2)
a) őrsi (kisközösségi) rendszer
b) fogadalom és törvények
c) cselekedve tanulás
d) folyamatos és ösztönző, vonzó és hasznos programok főként a természetben
e )magyar kultúra ápolása különös tekintettel népi hagyományainkra

Korosztályok
12. §

A tagok a Szövetség céljainak elérése érdekében korosztályokba szerveződnek

TAGSÁG
A SZÖVETSÉG TAGJAI
13. §

(1) Működő tag:a fogadalmat tett természetes személy (a továbbiakban: cserkész) ,
(2) Teljes jogú tag: az a cserkész, aki 18. életévét betöltötte, és aki a teljes jogú tagok közé kérelmére
felvételt nyert (a továbbiakban: felnőtt tag). (9/3/0)

(3) Pártoló tag: az a természetes vagy jogi személy, aki a Szövetség vagy valamely szervezeti egysége
munkáját anyagi támogatással, vagy bármely más módon érdemben és jelentősen segíti, és kérelmére
felvételt nyer. (10/0/2)
(4) Tiszteletbeli tag: az a természetes személy, akinek a Magyar Cserkészszövetség tiszteletbeli tagságot
adományoz példaszerű életvitele és munkássága elismeréseképpen. (12/0/0)

A TAGSÁG LÉTREJÖTTE ÉS MEGSZŰNÉSE (11/0/1)
14. §

15. §

16. §

A Szövetség működő vagy teljes jogú tagja lehet az a cserkész, aki
a) írott nyilatkozatban (kiskorú esetén törvényes képviselője által is aláírva) kérte felvételét egy
cserkészcsapatba,
b) a cserkészcsapat parancsnoka a csapatba felvette, és
c) befizette az esedékes tagdíjat.
(1) Ha a tag az adott év március 1-jéig nem fizette be a tagdíjat, a Szövetség felszólítja a tagot a tagdíj
befizetésére.
(2) Ha a tag az adott év június 30-ig nem fizette be a tagdíjat, és a tag legalább kettő felszólítást kapott, a
tag működő vagy teljes jogú tagsági viszonya megszűnik.
A működő vagy teljes jogú tagság megszűnik
a) a szövetségi tagdíj befizetésének elmulasztásával,
b) a tag kilépésével,
c) a tag cserkészcsapatban való tagságának egy éven túli hiányával,
d) a tag Szövetségből való kizárásával, vagy
e) a tag halálával.

CSAPATTAGSÁG
17. §

A cserkész tagja egyetlen általa választott cserkészcsapatnak. A cserkészcsapat tagja az, akit a
csapatparancsnok az írott belépési nyilatkozat elfogadásával a cserkészcsapatba felvesz. A csapattagság
megszűnik, ha a tag kilép a cserkészcsapatból, vagy ha a csapatvezetőség nyomós indokkal, abszolút
többséggel kizárja. (12/0/0)

A TAGOK KÖTELESSÉGEI ÉS JOGAI
18. §

(1) A cserkész kötelességei: (12/0/0)
a) a cserkészfogadalom és a cserkésztörvény szellemében él,
b) betartja az alapszabály rendelkezéseit és a Szövetség vonatkozó szabályzatait valamint a Szövetség
szerveinek rá vonatkozó határozatait,
c) befizeti az adott évi tagdíjat, és
d) nem veszélyezteti a Szövetség céljainak megvalósulását.
(2) A cserkész jogai:
a) részt vehet a Szövetség tevékenységében és rendezvényein,,
b) használhatja a Szövetség ingó és ingatlan vagyontárgyait az erre vonatkozó szabályoknak
megfelelően, és
c) viselheti a vonatkozó szabályzatba foglalt cserkészruhát és cserkészjelvényt
(3) A felnőtt tag joga továbbá, hogy
a) az alapszabályban meghatározottak szerint élhet szavazati jogával, és
b) a Szövetség szabályzatai szerint tisztségekre választható.
(4) A pártoló és tiszteletbeli tagokat megilletik a (2) bekezdés a) pontban szereplő jogok, de
kötelezettségeik nincsenek. (10/2/0)

Ugron Ákos G.

Tóth Gergely

Nagy Péter

