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Alapszabály módosítás előterjesztés
Kedves Cserkésztestvérek!
Az Alapszabály módosítására a következő területeken vannak indítványaink:
OVTT és OVKT testületek alapszabályban történő definiálásának megszüntetése
Csapat felnőtt tagi gyűlésének megszüntetése, feladatának a csapatvezetőségbe
olvasztása; a csapatparancsnokok választása
Tanácskozási jog szélesebb körnek adása
OT tagok beszámolási rendje
Választott tisztviselők újraválasztásának korlátozása
Minősített többség
Tagokkal kötött szerződések jóváhagyása
Adventista lelki közösség létrehozása
A részletes indoklások és szövegszerű javaslatok alább találhatóak.
Budapest, 2016. május 1.
Jó munkát!
Országos Elnökség

OVTT, OVKT
Ezt a két országos szintű testületet a 2014-es rendes OKGY rögzetett ASZ-be, előírva az
évenkénti legalább négy ülést. Az azóta eltelt két évben az OVTT-nek összesen négy ülésére
került sor (2014. november, 2015. január, 2015. április, 2016. január); az OVKT egyszer sem
ülésezett. Ennek oka lehet, hogy a testületek tagjainak (kerületi és országos vezetőtisztek ill.
vezetőképző szakvezetők) korlátosak az erőforrásaik, ezen rendelkezés pedig már meglévő
feladattal rendelkező vezetőkhöz koncentrál további teendőket.
Továbbá hatáskörük is kérdéses, ugyanis döntési jogkörük gyakorlatilag nincsen, csak
előterjesztéseket tehetnek különböző témákban:
OVTT
nevelési program elkészítése és naprakészen tartása (de nem fogadhatják el, az az
OKGY hatásköre - ld. 40. § 2) b)
kerületek és országos eseménynaptárak egyeztetése (de az ezekről szóló döntés a
kerületi és országos elnökségeké, továbbá az SZMSZ is rendelkezik az országos és
kerületi eseménynaptárak elkészítésének sorrendjéről és időpontjáról)
OVKT
“elkészíti és naprakészen tartja a Szövetségnek a cserkészvezetők toborzására,
kinevezésére, támogatására, képzésére és megtartására vonatkozó keretrendszerét”
- ez a VKKMISZ-re vagy a felnőttprogramra utal; ezek szabályozásának elfogadása

az OT hatásköre, tehát megint legfeljebb előkészítésről van szó.
Ezzel együtt az OVTT ülések hasznosak és építőek voltak, sok témáról eszmét cserélünk és
megosztottunk tapasztalatokat. A kerületi elnökségek és az országos elnökség tagjai között
fontos a kommunikáció és az egyeztetés (nem csak a vezetőtisztekre vonatkozóan), de ezt nem
feltétlenül segíti elő, ha szabályzatban tesszük formálissá.
Az ASZ 62. § (munkacsoportok) is rendelkezik arról, hogy A Szövetség szervei, választott és
kinevezett tisztségviselői szükség szerint létrehozhatnak bizottságokat, albizottságokat,
munkacsoportokat stb.
Indítványozzuk ezért a következők pontok törlését:
42. § egésze
43. § egésze
44. § (4) c) második mondata (Az országos vezetőtiszt kidolgozza a nevelési program
tervezetét, melyet felterjeszt az OVTT-nek)
41. § c) és d) (OT tanácskozási jogú tagja)
67. § (1) a) a két testület hivatkozásának törlése (jegyzőkönyv készül...)
Ezzel együtt indítványozzuk, hogy az országos küldöttgyűlés fogadjon el határozatot, amiben az
felszólítja egy-egy nevelési illetve vezetőképző szakvezető kinevezésére (ha az ülésig nem
történne meg), akik felelelősek lennének a fenti keretrendszerekért, szükség esetén
munkacsoportot létrehozva.

Csapatvezetőség, csapat felnőtt tagi gyűlése,
csapatparancsnok választás
A csapat vezetői illetve felnőtt tagjai jelenleg két testületet alkotnak, akik között jellemzően
jelentős átedés van.
24. § (3) A csapatvezetőség tagjai:
a) a csapatparancsnok és helyettese, illetve helyettesei,
b) azok a felnőtt tagok, akik kinevezésük alapján részt vesznek a cserkészcsapat valamely
őrsének vagy rajának vezetésében,
c) a csapat előírt cserkészképesítéssel rendelkező felnőtt tagjai.
A két testület között ez alapján annyi a különbség, hogy a csapatvezetősének nem tagja az a
felnőtt tag, akinek nincs vezetői kinevezése és nem rendelkezik előírt (segédtiszti) képesítéssel,
minden más felnőtt tag (az összes legalább segédtiszt és az összes nem segédtiszt kinevezett
vezető) tagja.
A másik rész, amin egyszerűsíteni lehetne, a csapatparancsnok-választás. Jelenleg a csapatok
csak parancsnokjelöltet választanak, akit utána az OVT nevez ki. A választás három évre szól, a
kinevezés viszont legfeljebb két évre szólhatna (60. § (1) a)). Jobbnak tartanánk, ha az SZMSZben jelenleg is leírt módon történne a parancsnokok beiktatása (igaz, a hivatkozást javítani
kellene 36. §-ra):
SZMSZ 10. § A csapatvezetőség által újonnan megválasztott csapatparancsnok esetében a
kerületi elnökség (az alapszabály 35. § (2) b) pontja szellemében) megvizsgálja a
szabályzatokban meghatározott feltételek teljesülését. Ha ezek teljesültek, akkor a
kerületi elnökség javaslatára az országos elnökség megerősítő iratot küld a
csapatparancsnoknak. Ha nem teljesülnek, a kerületi elnökség megsemmisíti a választást,
a cserkészcsapatnak pedig új választást kell tartania.
Az ASZ-ben tehát elég lenne a választást leírni, a folyamat többi részéről az SZMSZ rendelkezik,
ami tartalmaz kontrollt kerületi szinten.

Indítványozzuk ezért a szabályzat egyszerűsítését a következő módon:
25. § (1)
A csapatvezetőség javaslatára a csapat felnőtt tagjai önmaguk közül egy előírt
cserkészképesítéssel rendelkező tagot csapatparancsnok-jelöltnek választanak, akinek
megbízásáról az illetékes cserkészkerület elnöksége véleményének figyelembevételével az
országos vezetőtiszt dönt. A csapat felnőtt tagjai a csapatparancsnok-jelölt
megválasztásakor őt egyúttal – feltételesen – csapatküldöttnek is megválasztják.
Amennyiben a csapatparancsnok-jelölt a csapatparancsnoki megbízást megkapja, a
csapatparancsnok – e tisztségének megszűnéséig – egyben csapatküldött is lesz.
helyett:
A csapatvezetőség tagjai önmaguk közül egy előírt cserkészképesítéssel rendelkező tagot
csapatparancsnoknak választanak. A csapat felnőtt tagjai a csapatparancsnok
megválasztásakor őt egyúttal csapatküldöttnek is megválasztják. A csapatparancsnok – e
tisztségének megszűnéséig – egyben csapatküldött is lesz.
25. § (3) b) [A csapatparancsnok]
összehívja és vezeti a csapatvezetőség és a felnőtt tagi gyűlés üléseit
helyett:
összehívja és vezeti a csapatvezetőség üléseit
26. § (A cserkészcsapat felnőtt tagi gyűlése) kerüljön törlésre

Tanácskozási jog
Indítványozzuk, hogy bővítésre kerüljön a kerületi és országos küldöttgyűléseken tanácskozási
joggal rendelkezők köre. Ezáltal többen kapnának lehetőséget arra, hogy ne csak afféle kívülálló
vendégként vehessenek részt az üléseken, hanem valóban részt vehessenek, akár a zárt üléseken
is, továbbá felszólalhassanak és javaslatot tehessenek (ASZ 75. § c). A bővítendő pontok:
35. § (4) [kerületi küldöttgyűlés]
a cserkészcsapatok felnőtt tagjai
40. § (4) [országos küldöttgyűlés]
a): a kerületi elnökségek egy-egy tagja
helyett
a kerületi elnökségek tagjai
az országos tanács tagjai
a csapatparancsnokok
Törlésre kerül a kerületi elnökség feladatai közül (36. § (2)) - mivel mindhárom tagjuknak lenne
tanácskozási joga az OKGY-n:
n) megválasztja az országos küldöttgyűlésen képviseleti joggal rendelkező tagját.

Országos tanács tagjainak beszámolása
Mivel az országos tanács tagjait a kerületi küldöttgyűlések választják, és az 59. § (2) nem
mentesíti őket a beszámolási kötelezettség alól, egyértelműbbé kellene tenni, hogy a KKGY-n kell
beszámolniuk egyenként.
Indítványozzuk ezért, hogy a 35. § (2) bekezdését (A kerületi küldöttgyűlés) a következő ponttal
egészítsük ki:
elfogadja az országostanács-tagok előző naptári évről szóló beszámolóját

Újraválasztás korlátozása
Számos szövetségnél működő gyakorlat, hogy a válaszott tisztviselők megbízása korlátozva van.

A tapasztalat, hogy a közösségeknek és a vezetőknek is jót tesz, ha időnként váltás van, az
utódnevelés nagyobb hangsúlyt kap, két válaszott ciklust (6 év) erre elég időnek tartunk. A WOSM
is ajánlja ezt, és saját alapszabályában is használja, vö. “Each member elected by the World
Scout Conference is elected until the next World Scout Conference and can be re-elected once.
After two continuous terms, a retiring member shall only be eligible for re-election after a lapse
of three years.”
59. § (1) e) Ahol ez az alapszabály másként nem rendelkezik, a választás 3 éves
megbízatásra szól. A megbízatás kezdete a választó ülés vége. Ahol ez az alapszabály
másként nem rendelkezik, a következő választást a megbízatás kezdetét követő harmadik
naptári év végéig meg kell tartani. A tisztségviselő egy alkalommal újraválasztható.

Minősített többség
Az új PTK alapján (3:76. §) háromnegyedes többség szükséges az ASZ vagy a célok
módosításához és a Szövetség megszüntetéséhez. Indítványozzuk, hogy ez jelenjen meg az
Alapszabályban is, a 68. § (2) után:
Ezen alapszabály módosításához, a Szövetség céljainak módosításához, valamint a
Szövetség megszüntetéséről szóló döntéshez az országos küldöttgyűlés háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

Az MCSSZ saját tagjaival kötött szerződéseinek
jóváhagyása
A Polgári Törvénykönyv 3:74 § g) pontja értelmében az OKGY hatáskörébe tartozik az olyan
szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető
tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt. Az élet azt
igazolja - elsősorban a munkaszerződések vonatkozásában -, hogy egy olyan országos
kiterjedésű, tízezer feletti létszámmal működő szervezet mint a Szövetség, túlságosan
megbénítaná a napi működést. Ezért javasljuk, hogy a törvényben szereplő általános (diszpozitív)
szabályt némileg enyhítve ezen szerződések jóváhagyását utaljuk az Országos Tanács
hatáskörébe. A napjainkban is alakuló bírósági és ügyészségi gyakorlatról igyekszünk pontosabb
informciót szerezni az OKGY-ig, ekkor kerülne szövegszerű javaslat a testület elé.

Az Adventista lelki közösség létrehozása
Az Alapszabály melléklete sorolja fel az MCSSZ-en belül működő lelki közösségeket. Az adventista
cserkésztestvérek azzal a kéréssel fordultak az OE-n keresztül az OKGY felé, hogy a csatolt
alapszabályuk, szervezeti és működési szabályuk alapján vegye fel a Tábortűz Adventista
Cserkészközösséget a lelki közösségek sorába. Elfogadása esetén az ASZ 1. számú melléklete
kiegészül e lelki közösség nevével is.

