Országos Tanács határozatok
2017. november 25. (szombat)
Magyar Cserkészszövetség – Nagykovácsi, Kolozsvár u. 2/A (Gubacs Panzió)

OT 2017.11.25./1.
tagot.

Az Országos Tanács a jegyzőkönyv vezetésére felkéri Kriszbacher Gergő cst. (217.)

(8/0/0)
OT 2017.11.25./2. Az Országos Tanács a jegyzőkönyv hitelesítésével megbízza Szakács Gusztáv cst. (93.)
és Szegedi Domonkos csst. (608.) tagokat.
(8/0/0)
OT 2017.11.25./3.

Az Országos Tanács az alábbi napirendet fogadja el:

1. A Magyar Cserkészszövetség hosszú távú célkitűzései, valamint stratégiájának tervezése
2. Táborozási szabályzat módosítás
3. Beszámoló az MCSSZF őszi üléséről
4. Az MCSSZ szabályzatainak felülvizsgálata
5. Az Országos Küldöttgyűlés által esetlegesen az Országos Tanács részére adott feladatok
6. Egyebek
(8/0/0)
OT 2017.11.25./4.
Az Országos Tanács a Táborozási szabályzatot az alábbiak szerint módosítja:
Az 1.3.16. pont magyarítása:
- Jelenlegi: „1.3.16. Nemzetközi tábor az olyan tábor, amelyben – legalább két – különböző
állampolgárságúak a táborozók.”
- Javasolt: “1.3.16. Nemzetközi tábor az olyan nem Magyar Cserkészszövetségek Fóruma
(továbbiakban: MCSSZF) tag szövetség cserkészeivel való együtt táborozás, amelyben –
legalább két – különböző állampolgárságú cserkészek táboroznak.
A Kárpát-medencében, de Magyarország jelenlegi határain túlra tervezett cserkésztábort
jelen szabályzat 7.1.2. számú pontban szabályozottak szerint kell engedélyeztetni, illetve
bejelenteni – függetlenül attól, hogy mely állam területét érinti.
Új pontok:
7.1.2. Táborozás a Kárpát- 7.1.2. Táborozás a Kárpát-medence jelenleg nem Magyarországhoz tartozó terül
medence jelenleg nem Magyarországhoz tartozó területein
7.1.2.1. Kárpát-medencei táborozást olyan cserkész vezetheti, akinél a megelőző 5 évben
legalább egyszer az 1.5.1. számú pont teljesült, és a 8.1.1. számú pont egyszer sem teljesült.

7.1.2.2. A 3.2. számú pont szerint eljárva kötelező mellékelni a 3.2.5. a., b., és a 4.4.4. számú
pont szerint leírtakat. A 3.2.5. f., g. számú pontokban leírtakat értelemszerűen kell mellékelni.
7.1.2.3. A táborozási engedélyt az országos táborozási vezető adja ki az Összmagyar Cserkésziroda
egyidejű értesítésével, aki erről köteles a területileg
illetékes MCSSZF tagszövetség vezetését tájékoztatni.
7.1.2.4. A táborozási engedély kiadásával egy időben a MCSSZ csapatainak
felelősségbiztosítását végző biztosítótársaságot – az érvényes szerződés előírásai szerint –
értesíteni kell.
7.1.2.5. A 7.1.2. számú pont alapján táborozó cserkészek nem számítanak bele a 7.1.1.10.6.
számú pontban meghatározott képletbe.
Az előzőek alapján a számozás átalakul:
7.1.1. -> 7.1.1.1.
7.1.2. -> 7.1.1.2.
7.1.3. -> 7.1.1.3.
7.1.4. -> 7.1.1.4.
7.1.5. -> 7.1.1.5.
7.1.6. -> 7.1.1.6.
7.1.7. -> 7.1.1.7.
7.1.8. -> 7.1.1.8.
7.1.9. -> 7.1.1.9.
7.1.10.1. -> 7.1.1.10.1.
7.1.10.2. -> 7.1.1.10.2.
7.1.10.3. -> 7.1.1.10.3.
7.1.10.4. -> 7.1.1.10.4.
7.1.10.5. -> 7.1.1.10.5.
7.1.10.6. -> 7.1.1.10.6.
7.1.10.7. -> 7.1.1.10.7.
7.1.10.8. -> 7.1.1.10.8.
7.1.10.9. -> 7.1.1.10.9.
A határozat életbe lépésével a szabályzat módosítás azonnal hatállyal életbe lép.
(6/0/2)

Ugron Ákos cst. (800.)

Szegedi Domonkos csst. (608.)

Szakács Gusztáv cst. (93.)

