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BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
1. §

(1) A Ruházati Szabályzat (a továbbiakban: szabályzat) megalkotásának célja az egyenruha, a
jelvények és a viselési szabályok egységes meghatározása, ezzel a cserkészek egységes
megjelenésének biztosítása.
(2) Az egyenruha célja az összetartozás, a cserkésztestvéri közösség kifejezése. Elfedi a
társadalmi különbségeket, ezáltal elősegíti, hogy a cserkészek egymásban az egyenrangú
munkatársat, cserkésztestvért lássák. Továbbá a jelvényeken keresztül információt közöl
viselőjéről.
(3) Az egyenruha viselésével a cserkész kifejezi azt az értékrendet, amelyet fogadalmával vagy
ígéretével magára vállalt. Ezt egyrészt a külvilág felé teszi láthatóvá, másrészt viselésével
magát is folyamatosan az ehhez méltó viselkedésre sarkallja. Ugyanakkor fontos motivációs
eszköz is az egyenruha, hiszen a rajta viselt jelvények megjelenítik a cserkészet
sokszínűségét, a fiatalabbakat arra buzdítják, hogy vezetőikhez hasonlóan sok élménnyel
gazdagodjanak a programok által, tudásban és tapasztalatban gyarapodjanak. Valamint
tájékoztat hovatartozásáról, képzettségéről, tudásáról, tapasztalatáról és ellátott
feladatköreiről.
(4) ASz 18.§ (2) c) pontja alapján „viselheti a vonatkozó szabályzatban meghatározott
cserkészruhát és cserkészjelvényt”.
(5) Cserkészegyenruhának tekinthető az a viselet, mely megfelel jelen szabályzatnak, valamint
a Szövetség védjegyével ellátott.
(6) A szabályzat melléklete egy módszertani képes kiadvány.

2.§

(1) Az egyenruha „felépítése”
a) alapegyenruha részei (Ing, nyakkendő – 3. §)

AZ EGYENRUHA RÉSZEI

b) teljes egyenruha (Ing, nyakkendő – 3. §, Nadrág/Szoknya – 4. §, Kalap/Bocskai sapka –
5. §)
c) társasági egyenruha
d) kiegészítő ruhadarabok (pulóver, polár, esőkabát, hátizsák, stb.)
e) szakági egyenruha
Fontosnak tartjuk, hogy az alapegyenruha minden cserkész számára elérhető legyen, egyfajta
teljesíthető követelmény. Ugyanakkor az egységesség és az egyenruhaviselés pedagógiai céljai miatt
célunk, hogy teljes egyenruhát viseljenek cserkészeink. Így alapelvként leszögezzük, hogy kiscserkészés cserkész-korosztályban a cserkészing és -nyakkendő képezik a cserkészegyenruha kötelező részeit,
azonban kósza korosztályú és tőlük idősebb cserkészektől elvárjuk a fenti egyenruhadarabokon kívül
cserkész(rövid)nadrág/szoknya és cserkészöv viselését.

AZ EGYENRUHA RÉSZEI
3. §

(1) A rövid és hosszú ujjú CSERKÉSZING, leánycserkész INGBLÚZ (továbbiakban: ing)
világosdrapp színű (Pantone 406 U-tól 437 U-ig világos és középárnyalatú színsorok),
amelyen elöl mindkét oldalon egy-egy rátűzött zseb van, amely zsebfedővel fedett és 1-1
gombbal legombolható. A vállrészen a vállaknál bevarrott 10-12 cm hosszú, a nyak felőli
végén gombolható vállpántok találhatóak. Az ing gallérja oly módon szabott, hogy alatta az
összehajtott cserkésznyakkendő tetszetősen és kényelmesen elhelyezhető legyen.
a) A hosszú ujjú ing és ingblúz egyszerű kézelőjét egy gomb zárja arrow hasítékkal.
b) A rövid ujjú ing ujja, könyök felett végződik hajtókával.
c) A fiú/férfi ing zsebei, zsebfedői, vállpántjai és kézelői csapottsarkúak.
d) A leány/női ingblúz zsebei, zsebfedői, vállpántjai és kézelői íveltek, gallérja ívelt, női
fazonú.
e) Az ingblúz elején és hátán formázó varrások találhatóak, méretezésnek megfelelő
mértékben. Az oldalvarrás hasítékban végződik mindkét oldalon, az aljavonaltól számított
3-5 cm hosszúságban.
(2) A CSERKÉSZNYAKKENDŐ (továbbiakban: nyakkendő) az elköteleződés (ígéret/fogadalom,
azaz az Asz. alapján működő tagság) jelzésére szolgáló kötelező egyenruhadarab, amely a)
pont alapján korosztályt, b) – c) pontok alapján képesítést és d) – e) pontok alapján
megbízatást is jelölhet. Alakja egyenlő szárú derékszögű háromszög, melynek befogója
legalább 70 cm. Színe korosztálytól, képesítéstől és megbízatástól függ. Ennek értelmében,
a nyakkendő viselése
kiscserkész ígérethez, megfelelő fogadalomhoz, megfelelő
képesítéshez, illetve megfelelő megbízatáshoz kötött. Az a), b), d) pontokban leírt
nyakkendők hátul viselt sarkában óarany hímzett cserkészliliom látható, a csapatok által
készített kiscserkész-nyakkendőn nem feltétlenül jelenik meg. A nyakkendő összetekerve,
nyakkendőgyűrűvel összefogva, csak cserkészinggel, vagy ingblúzzal együtt, annak gallérja
alatt viselhető.
a) Kiscserkészeknél a csapat határozza meg a kiscserkész ígéretet jelző nyakkendő
színét. A kiscserkészek nyakkendőjének színe e szabályzatban meghatározott egyéb
nyakkendők színétől eltér, valamint más ifjúsági szervezetek nyakkendőitől különböző.
Javasolt a narancssárga, mint korosztályi szín, vagy tarka, mintás.
Cserkész korosztály nyakkendője zöld, a cserkészfogadalmat jelzi.
A kósza korosztály nyakkendője égkék.
Vándor korosztály nyakkendője szürke. Egyéb jelvényeiket a nevelési anyagok
szabályozzák.
A felnőtt cserkészek nyakkendője barna, a felnőttcserkészek fogadalmát jelzi.
b) Tiszti fogadalommal együtt a segédtiszti, illetve a tiszti képesítést, a nyakkendő szélén
végigfutó 10 mm-es óarany szegély jelzi, függetlenül az a) pontban jelölt nyakkendő
színtől.

c) A Gilwell-rendszerű Wood Badge cserkésztiszti vezetőképzést végzett cserkésztisztek
egyedi, lazacszínre emlékeztető színű, hátul viselt sarkán McLaren kockás rátéttel
díszített nyakkendőt viselnek. A képesítés jele továbbá a kerek keresztmetszetű
bőrszíjból font kétmenetes turbánra emlékeztető Woogle (nyakkendőgyűrű), és a
bőszíjon vagy zsinóron viselt wood badge, amely két fagyöngyből áll, a Dinizulu-féle
nyaklánc mása. (A 7/55-ös Világkonferencia határozat alapján.)
d) A vezetőképzésben résztvevő kiképzők nyakkendője sárga színű. Viselésük kizárólag a
képzési alkalmakkor engedélyezett, igazodva ezen bekezdés f) pontjához.
e) A vezetettjeikkel megjelenő mozgalmi vezetők, mindig a vezetett egységük
korosztályának megfelelő színű nyakkendőt viselnek. Csapatparancsnokoknak
csapatukkal együtt megjelenve zöld, a vezetettjeik nélkül megjelenő vezetőknek pedig
saját korosztályuknak megfelelő színű vagy, amennyiben képesítésük feljogosítja őket,
wood badge nyakkendő viselése ajánlott.
f) A tábori (és az esetleges rendezvény) nyakkendők színeit és funkcióját, viselési módját
a tábor parancsnoka, illetve a rendezvény főszervezője határozza meg. Viselése
kizárólag a tábor (illetve a rendezvény) ideje alatt engedélyezett, legtöbbször az
inggalléron kívül, az egyenruha nyakkendője felett.
4. §

(1) A hosszú- és rövid szárú NADRÁG színe olívzöld (Pantone 574 U-tól 5815 U-ig sötét és
középárnyalatú színsorok), mely eleje, közepén takart zipzárral vagy gombsorral záródik.
Két rátűzött farzseb, két oldalzseb és mindkét nadrágszáron, combközépen rátűzött,
bőséghajtásokkal ellátott, fém nyomópatenttal vagy gombbal záródó zsebfedős zseb
található rajta, melyet jobb oldalon óarany hímzett cserkészliliom díszít. A zsebek és a
zsebfedők sarkai fiúknál csapottak, lányoknál íveltek. A nadrágon nyolc övbújtató van,
melyek terpesztése megegyezik az övcsat szélességével.
a) A hosszú szárú nadrág szára a cipőfelsőrészt takarja.
b) A rövidnadrág térdig ér.
(2) A CSERKÉSZSZOKNYA hagyományos sima, a természetes járást nem akadályozó szabású,
olívzöld színű (Pantone 574 U-tól 5815 U-ig sötét és középárnyalatú színsorok), mely eleje
közepén takart zippzárral záródik. Két rátűzött ívelt sarkú farzseb, két ívelt oldalzseb
található rajta, melyet jobb oldalon óarannyal hímzett cserkészliliom díszít. Hossza
combközépig érőtől térd alatt érőig terjedhet.
(3) A CSERKÉSZÖV 3,5 cm széles, erős szíj, melyet elöl kétrészes bronzcsat tart össze. A csat
két része egymásba akasztva enyhe ívben a hashoz simul. A bronzcsatnak a szíj bal végére
varrt része koszorút és a cserkészjelszót, a szíj jobb végén csúsztatva szabályozható része
stilizált magyar cserkészjelvényt ábrázolja. Egyéb, különleges alkalmakra készült övcsat is
viselhető. Az övön csúsztatható bőrfüleken rugós karabiner és bújtató viselhető.
a) Anyaga puha marhabőr vagy olívzöld, vagy a cserkészinggel egyező színű vászon.
b) Különleges alkalmakra (pl. jubileum), az OVT engedélyével, a bronzcsat más ábrázattal
is készíthető.
(4) A cserkész fejfedőkön hordott jelvényeket a 14.§ (2) írja le.
a) A CSERKÉSZKALAP barna színű, vízhatlan nemezkalap, 8 cm széles vízszintes karimájú
ún. búrkalap. Fejmagassága 12-15 cm, a fejbőséggel arányos. Teteje négy oldalról
behorpasztott, az így kialakult gerincvonalak a szaggitális és koronális irányúak. A karima
felett 20 mm széles, barna bőrszíj fut körül, összeerősítése a boglárral fedett. A
kalapzsinór, a halánték mögött elhelyezett karikákon átbujtatott, szövött viharzsinór, mely
a homlokrész előtt a karimán csokorba kötve fekszik.
b) BOCSKAI SAPKA: Egyszeres fülvédő hajtókával, elöl felhajtható napellenzővel. Elöl két
darab cserkészliliomos, bronzszínű gombbal, a sapka csúcsán sárgaréz
cserkészjelvénnyel, jobboldalt csapatszámmal. A fejre helyezésekor a fém gombok az
orr függőleges vonalában vannak. Az elülső széle a homlok középvonalában, közel
vízszintesen helyezkedik el.

c) A pamutvászon anyagból készült SZAFARI TÍPUSÚ NYÁRI SAPKA széles, két oldalt
felgombolható sávosra varrt karimával, áll alatt szabályozható zsinórral. A homlokrész
közepén a karima felett 3 cm-rel hímzett cserkészliliom díszíti, a jobb oldalon pedig a fül
vonalában, ugyanebben a magasságban hímzett csapatszám látható.
d) KISCSERKÉSZSAPKA: Hat, a nadrággal egyező színű szeletből összeállított sapka,
melynek varrásait narancssárga szegélyek takarják. Elöl az alapszínnel egyező színű
napellenző van.

KIEGÉSZÍTŐ RUHADARABOK
5. §

(1) Társasági viselet ruhadarabjai
a) FÉRFI TÁRSASÁGI VISELET: College stílusú őzbarna egyszínű zakó enyhén karcsúsított, test
vonalát lazán követő fazonkialakítással. A zakó két zsebbel, és klasszikus hajtókával
készül, elől egy soros módon 1-3 gombbal záródik. Ujja kétvarrásos bevarrott ujj, alja a
csípő vonaláig ér. Kiegészítője a hozzá illő egyenes vonalú, azonos színű és anyagú
klasszikus férfi hosszúnadrág 2-2 első és hátsó zsebbel. Az kétrészes férfi felsőruházat
viselhető cserkészinggel, vagy egyéb egyszínű, civil férfiinggel, kiegészítve a hajtókára
tűzhető fém társasági jelvénnyel.
b) NŐI TÁRSASÁGI VISELET: College stílusú, őzbarna egyszínű blézer karcsúsított, test vonalát
követő fazonkialakítással. A blézer két zsebbel, és klasszikus hajtókával készül, elől egy
soros módon 1-3 gombbal záródik. Ujja kétvarrásos bevarrott ujj, alja a csípő vonaláig ér.
Kiegészítője a hozzá illő egyenes vonalú, azonos színű és anyagú térdet épp fedő klasszikus
szoknya. A kétrészes kosztüm viselhető női cserkészblúzzal, vagy egyéb egyszínű, civil
ingblúzzal, kiegészítve a hajtókára tűzhető fém társasági jelvénnyel.
(2) Egyéb KIEGÉSZÍTŐ RUHADARABOKról (pulóver, polár, esőkabát, kabát, hátizsák, stb.) a
Szabályzat függelékei rendelkeznek.
(3) A szakághoz tartozó cserkészek szakági rendezvényeken viselhetnek SZAKÁGI EGYENRUHÁt.
Ezek további leírását és a hozzájuk kapcsolódó viselési szabályokat a szakági
dokumentumok határozzák meg.

JELVÉNYEK
6. §

(1) Az egyenruhán viselt jelvények valós információtartalommal rendelkeznek, viselőjéről
szervezeti egységhez való tartozást, képesítéseket, megbízatásokat, rendezvényeken
szerzett tapasztalatokat árulnak el. Ennek értelmében, arra jogosult személy, kizárólag
jogosan szerzett, illetve e szabályzatban meghatározott vezetőtől kapott jelvényt viselhet.
(2) Méretük, illetve elhelyezésük ne fedjen, takarjon el más jelvényt, elhelyezésük legyen
esztétikus. Több, azonos helyen hordható jelvény felvarrásánál legyünk figyelemmel a
jelvények prioritására, illetve az alábbi szabályozásokra.
(3) Cserélt, illetve vásárolt jelvények, amelyekről jelen szabályozás nem tesz említést az
egyenruhán nem hordhatóak.
(4) Vezetőképzésen viselhető jelvényeket a képzés vezetője határozza meg a Gilwell-csapat
parancsnokának egyetértésével.
(5) E szabályzatban nem szabályozott jelvények viselési módjáról, a kerületi vezetőtiszt – az
országos vezetőtiszt egyetértése mellett – dönt.

AZ INGEN VISELHETŐ JELVÉNYEK
Szervezeti egység jelvényei
Tájékoztatás a szervezeti egység jelvényeinek ismertetéséhez: §: kategória; (n): az adott jelvény, és
alaki leírása; a) miért hordjuk, hordhatjuk; b) elhelyezésének helye c) viselési kötöttségek. Az oldalak

orientációja a viselő nézőpontjából történik. Egyik jelvény sem lehet befoglaló téglalapját tekintve 10x8
cm-nél nagyobb.
7. §

(1) WOSM JELVÉNY kör alakú, külső mérete 40 mm, benne a WOSM emblémája.
a) Az MCSSZ a WOSM tagja, emiatt vagyunk jogosultak viselni. A világ cserkészeinek
közösségét jelképezi.
b) A jobb ingzseb közepén viseljük.
c) A jelvény viselése kötelező, e nélkül az ing nem tekinthető egyenruhadarabnak.
(2) MCSSZF JELVÉNY kör alakú, külső mérete 4 cm, benne az MCSSZF emblémája.
a) Az MCSSZ az MCSSZF tagja, emiatt vagyunk jogosultak hordani. Az összmagyarság
cserkészeinek együvé tartozását jelképezi.
b) A jobb ingzseb hajtókáján, a gombtól balra viseljük.
c) A jelvény viselése kötelező, e nélkül az ing nem tekinthető egyenruhadarabnak.
(3) HUNGÁRIA JELVÉNY 8,5 cm átfogójú és 4,5 cm magas, egyenlőszárú háromszög, aranysárga
szegéssel. A fekete alapon a magyar kiscímert, melyen a koronát aranysárga dicsfény övezi,
jobbról és balról egy-egy fehér angyal tartja, melyek feje körül aranysárga glória van. Az
angyalok zöld szárnyvéggel és zöld köténnyel rendelkeznek. A rajz alatt 1 cm magas fehér
sávban piros hímzéssel "Hungária" felirat olvasható, melyet stilizált zöld liliomok fognak
közre.
a) A magyarországi cserkészek jelképe, a 1929-es Dzsembori Magyar Csapatának volt a
jelvénye, azóta (a cserkészliliom után) legrégebbi, ma is viselt egyenruha jelvényünk.
b) A jobb ingzseb fölé, alsó peremével (átfogó) a zsebtakaró felső széléhez illesztve, a
zsebfedő szélességi középvonalában viseljük.
c) A jelvény viselése kötelező, e nélkül az ing nem tekinthető egyenruhadarabnak.
(4) KERÜLET, CSAPATSZÁM, CSAPATNÉV összetett ellipszis alakú jelvény. Felső 2,5 cm széles
ívben a „n. CSERKÉSZKERÜLET” (’n’: a kerület számát jelenti római számmal írva.) Az alsó
2,5 cm széles ívben a csapat neve kis kapitális betűkkel írva. E két ív fogja közre a
csapatszámot. E három jelvény egymáshoz varrva tekinthető egy egységnek. A
jelvényegyüttes alapszíne és a hímzés színe egységes, az ing színével egyező drapp alapon
sötétzölddel hímzett.
a) A cserkészcsapat, mint közösségek közössége összetartozásának, és hovatartozásának
szimbóluma. Kifejezi a nevelési környezet egységét, és a szervezeti egységhez való
tartozást.
b) A jobb vállvarrás alatt egy harántujjnyira, az ingujj középvonalához igazítva viseljük.
c) A jelvényegyüttes viselése kötelező, e nélkül az ing nem tekinthető egyenruhadarabnak.
(5) KERÜLETI CÍMER, és a KÖRZETJELVÉNY méretét, formáját, színvilágát a kerület/körzet
elnöksége határozza meg.
a) A szervezeti egység választott jelvénye, kifejezi a területi hovatartozást, erősíti a földrajzi
táj/térség közösségeinek összetartozását.
b) A jobb ingujj középvonalához igazítva, a (4) bekezdésben leírt jelvényegyüttes alatt egy
harántujjnyira viseljük.
c) A jelvény viselését a kerület/körzet elnöksége írja elő.
(6) RAJ, ŐRS JELVÉNYEInek formája, mérete a közösség által, a csapatparancsnok
jóváhagyásával szabadon választott.
a) Az őrs/raj közösség összetartozását jelölő jelvény/jelkép.
b) Az ing jobb oldalán viseljük, javasoltan a vállpánton, galléron, vagy a (4)-(5) bekezdésben
leírt jelvények alatt.
c) A jelvény viselését a csapatparancsnok jóváhagyásával, az őrs/raj vezetője határozza
meg.
(7) Nemzetközi rendezvényre/táborba kiutazó MAGYAR CSAPAT JELVÉNYE, lehetőséghez mérten
illeszkedjen a rendezvény/tábor arculatához, és tartalmazzon magyar cserkészetünkre utaló
elemeket. (A rendezvény jelvényét a 10.§ (1) bekezdés írja le.)
a) A nemzetközi táborokba kiutazó magyar csapat, mint alkalmi közösség jelvénye.

b) Az ing jobb oldalán, a (3) bekezdésben leírt Hungária jelvény felett, a Magyar Csapat
vezetője által megjelölt helyen viseljük.
c) A jelvény viselése kizárólag a Magyar Csapat tagjainak, annak fennállása alatt
engedélyezett.

Képesítési- és megbízatási jelvények
8. §

(1) ŐRSVEZETŐI-, CSERKÉSZSEGÉDTISZTI-, CSERKÉSZTISZTI KÉPESÍTÉS JELVÉNYEI: kör alakú, 2,5 cm
átmérőjű fém jelvény. Színe a képesítés szintjétől függ. A bal ingzseb illetve a névcsík felett
viseljük. A képesítés hierarchiájának megfelelően belülről kifelé egymás mellett helyezzük
el. A jelvény(ek) korlátlan ideig hordható(ak).
a) Az ún. Hársleveles képzés felfelé álló hárslevelet ábrázol, egyéb képzések jelvényei az
OVT jóváhagyásával válnak hivatalossá.
b) A VEZETŐKÉPZŐ TÁBOROK JELVÉNYEI (pl. kagyló, NLÁ) nem jelölnek képesítést, csak a
vezetőképző tábor elvégzését.
c) A GILWELL-RENDSZERŰ CSAPATPARANCSNOKI ÉS CSERKÉSZTISZTI VEZETŐKÉPZÉST VÉGZETT
CSERKÉSZTISZTEK JELVÉNYEInél a 3.§ (2) c) pontjában leírtak az irányadóak (woggle, wood
badge)
(2) CSAPATPARANCSNOKI KÉPESÍTÉS JELVÉNYÉt a csapatparancsnoki vezetőképzőt végzettek
jogosultak viselni, mely egy kerek átmetszetű barna bőrszíjból font kétmenetes törökfej alakú
woogle (nyakkendőgyűrű).
(3) KOROSZTÁLYI VEZETŐI TOVÁBBKÉPZÉSEK KÉPESÍTÉSI JELVÉNYEGYÜTTESE az EINK emblémája.
Az embléma puzzle darabjainak színe azonos az elvégzett korosztályi vezetői továbbképzés
korosztályszínével. A bal vállvarrás alatt egy harántujjnyira, az ingujj középvonalához
igazítva viseljük.

9. §

(1) Minden MEGBÍZATÁSI JELVÉNY felfelé mutató ék. Mérete: 5 cm széles, 2 cm magas, 1 cm
vastag. Színe megbízatástól függ.
a) Minden megbízatás feltüntethető az egymás felé sorrendbe varrott ékekkel, a szervezeti
egység hierarchiája szerint, csapatszintű megbízatásnál korosztályi sorrend szerint.
b) Az ingujj középvonalához igazítva viseljük, a legalsó ék illesztése rövid ujjú ingnél, az
ingujj aljától kettő harántujjnyira, hosszú ujjú ingnél a könyökvonaltól fentebb három
harántujjnyira.
c) A jelvény, jelvények viselése kötelező. Számuk nem maximalizált, azaz minden szintű
megbízatási jelvény egyszerre viselhető.
(2) Csapat szintű megbízatási jelvények színe korosztályonként változik, viselését a CSPK
engedélyezi, ő adományozza, mint a megbízatás szimbólumát.
a) Kiscserkész: narancssárga, cserkész: zöld, kósza: kék, vándor: szürke , felnőtt barna
színű.
b) Őrsvezető egy éket, rajparancsnok kettő éket visel. Abban az esetben, ha azonos
korosztályban ŐV és RPK egyben, akkor három ugyanolyan színű éket hord.
(3) A csapatparancsnok kettő piros éket visel. A csapatszintű vezető (pl. cspkh, titkár, raktáros
stb.) egy piros éket visel. A csapatküldötti megbízatást nem jár jelvénnyel.
(4) Körzet szintű megbízatási jelvények színe bronz. Kettő éket visel a körzet elnöke. Egy éket
visel az egyéb körzeti ügyekkel megbízott vezető.
(5) Kerület szintű megbízatási jelvények színe ezüst.
a) A három elnökségi tag kettő éket, a kerületi elnökség által, kerületi szintű feladatokkal
megbízott vezetők egy éket viselnek.
b) A kerületek által delegált, országos tanács tagjai egy ezüst éket viselnek.
c) A kerületi küldötti és a kerületi pótküldötti megbízatásokat nem jelöljük az egyenruhán.
d) A Kerületi Tanácsadó Testület tagjainak megbízatását nem jelöljük az egyenruhán.
d) Több kerületi szintű megbízatás esetén is csak egy jelölhető.
(6) Országos szintű megbízatási jelvények színe arany.

a) A három elnökségi tag kettő éket, az országos elnökség által, országos szintű vezetői
feladatokkal megbízottak (pl. táborozási vezető, nevelési igazgató, iroda vezető stb.) egy
éket viselnek.
b) A OVT, vagy az OT által felállított országos szintű bizottságoknál csak a bizottságok
vezetői viselnek egy aranyszínű éket.
c) A központi irodában dolgozó munkatársak megbízatását nem jelöljük az egyenruhán.
(7) Nemzetközi szintű megbízatási jelvények színe lila. A WOSM-nél vezetői munkát végző
cserkész kettő éket visel. Nemzetközi táborok magyar vezetői, illetve a magyar csapat
vezetője egy éket viselnek, kizárólag kinevezésétől a program lezárásáig.

Próbajelvények
10. § (1) A PRÓBAJELVÉNYEK mérete: befoglaló téglalapjuk maximálisan 10x10 cm-es lehet, az ing bal
karján, a vállvarrás alatt egy harántujjal, a középvonalhoz illesztve viseljük. Részletesebb
leírásukat a Magyar Cserkészszövetség Nevelési kézikönyve határozza meg.
(2) KÜLÖNPRÓBA ÉS GYŰJTŐPRÓBA JELVÉNYEK: Előbbiek 2,5 cm, utóbbiak 3 cm átmérőjű kör
alakú jelvények. Alapszínük az ing színével megegyezik, körvonaluk, valamint a körben a
különpróbára jellemző minta barnával hímzett. Az ing bal karján, a próbajelvény alatt, a
megbízatási vagy a korosztályi vezetői továbbképzések jelvényei felett megszerzésüktől
kezdve korlátlan ideig viseljük. Részletesebb leírásukat a Magyar Cserkészszövetség
Nevelési kézikönyve határozza meg.
(3) NYELVISMERETI JELVÉNY: A különpróba jelvények egy speciális formája. 1x5 cm méretű,
sötétkék színű szalag, amelyen az idegen nyelv megnevezése fehérrel hímzett az adott
idegen nyelven. Legalább középfokú nyelvvizsgával rendelkezők viselhetik korlátlan ideig, a
bal zsebtakaró varrásához illesztve. Több nyelvismereti jelvény elhelyezése engedélyezett,
szintén a bal zsebhajtókán, arányosan elhelyezve.

Szakági jelvények
11. § (1) SZAKÁGAK ÉS SZAKÁGI VEZETŐK JELVÉNYEI: Mind a szakágak, mind azok vezetőinek
jelvényinek befoglaló téglalapja nem haladhatja meg a 10x10 cm-es méretet. A baloldalon
viseljük. További leírásukat és a hozzájuk kapcsolódó viselési jogosultságot a Szakágak
vezetői javaslatára az OVT határoz meg.

Rendezvények jelvényei
12. § (1) A MOOT ÉS VILÁGDZSEMBORI (A csapatjelzést a 7.§ (7) pontja írja le) TÁBORJELVÉNYEI közül
egy, a legutolsó azonos jellegű tábor jelvénye viselhető, amin az illető a Magyar Csapat
tagjaként részt vett. Egyéb nemzetközi táborjelvények, vagy MOOT és Dzsembori látogatói
jelvények egy évig viselhetők.
(2) Rendszeresen megrendezett programok esetében a következőig, de legfeljebb két évig
viselhető a jelvény. Alkalmilag megrendezett PROGRAMOK JELVÉNYEI egy évig viselhetőek.
(3) VEZETŐKÉPZŐ TÁBOROK JELVÉNYEIt és viselési rendjét az adott vezetőképző hagyománya
határozza meg.

Az ingen viselt egyéb jelvények
13. § (1) A NÉVCSÍK drapp alapon barnával hímzett, a cserkészkörben használt becenevet jelző 2 cm
széles jelvény. Hossza a zsebtakaró hosszával megegyező, ahhoz felülről illesztve
viselhetjük.
(2) EGYÉB JELVÉNY viselési szabályairól az adományozó rendelkezik az OVT jóváhagyásával.

EGYÉB EGYENRUHADARABON VISELT JELVÉNYEK
14. § (1) Nadrágon, szoknyán egy CSERKÉSZLILIOM kitöltött sziluettje a jobb oldalzseb közepén.
(2) Kalapon
a) Az MCSSZ KITŰZŐ JELVÉNYE: 26 mm magas és 22 mm széles fém stilizált cserkészliliom,
melyet a kalap homlokrészének közepén viselünk.
b) CSAPATSZÁMot különálló fém számjegyekből kirakva a kalap jobb oldalán.
c) ÁRVALÁNYHAJTARTÓ BOGLÁRt a kalap bal oldalán viseljük. 3,5x4,5 cm nagyságú bronzból
készült, cserkészliliom és a sugárkörbe foglalt stilizált Szent Korona. Hátoldalára
forrasztott hengerbe helyezhető az árvalányhajcsokor.

EGYÉB JELVÉNYEK
15. § (1) FÉM (sárgarész, bronz vagy zöld tűzzománc) CSERKÉSZLILIOMOT ÁBRÁZOLÓ KITŰZŐ, polgári
öltözéken viselhető.

VISELÉSI ELŐÍRÁSOK
16. § (1) Az egyenruha viselésének jogosultsága: cserkészegyenruhát viselhet minden ígéretet tett
kiscserkész és fogadalmat tett cserkész. Az újoncok a fogadalom/ígérettételen viselhetnek
először egyenruhát.
(2) A cserkészegyenruha viseléséről illetve menetkönnyítésről a rendezvény szervezője, illetve
egy adott egység vezetője dönt, amennyiben az szabályzatban nem meghatározott. A
szabályzatban rögzített viselési előírásoktól különleges esetekben (időjárás vagy speciális
tevékenység) el lehet térni.
(3) A cserkészinget lehetőleg cserkész (rövid)nadrággal vagy szoknyával viseljük. Amennyiben
más ruhadarabbal viseljük, az legyen szellemiségében és esztétikailag az alkalomhoz és a
cserkészinghez illő.
(4) A cserkészinget gondosan a nadrágba simítva, valamennyi gombját begombolva viseljük.
(5) Az ingblúz a szoknyához és a nadrághoz kívül, belül egyaránt hordható egységenként
azonos módon.
(6) A kalapot menetkönnyítések elrendelésekor a bal vállunkra vetjük.

EGYENRUHA VISELÉSE
17. § (1) Táborban: a TáSz vonatkozó rendelkezései alapján.
(2) Túrán: Cserkészegyenruha viselete ajánlott.
(3) Ünnepekkor: Amennyiben cserkészek csoportosan, szervezetten vesznek részt ünnepi
szertartáson, egyenruha viselete kötelező.
(5) Társasági viselet: a cserkészet szellemiségével egyező társasági eseményeken egyenruha
vagy társasági egyenruha viselhető. Civil viselet esetén fém cserkészliliom kitűzhető. Minden
esetben ügyeljünk az alkalomhoz illő viselet megválasztására!
(6) Nem viselhető cserkészegyenruha politikai rendezvényeken, valamint a cserkészettel
ellentétes szellemiségű alkalmakon.

EGYÉB RUHA VISELÉSE CSERKÉSZ RENDEZVÉNYEN
18. § (1) Pártpolitikai, önkényuralmi, más nemzetet vagy vallást sértő vagy gyalázó, valamint a
cserkészet szellemiségével ellentétes jelképek, feliratok viselete vagy megjelenítése
cserkészrendezvényen vagy cserkészegyenruhával együtt viselve tilos. Valamint kerüljük a
jóízlést sértő ruhadarabok viseletét.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
20. §

Ez a Ruházati Szabályzat, az Országos Tanács OT……… határozata alapján,2013.
…………….-én lép hatályba.

21. §

A szabályzat hatálya: Ezt a szabályzatot a Magyar Cserkészszövetség működése során kell
alkalmazni, összhangban a Szövetség szabályzataival (különös tekintettel a VKKMISZ-ra és
a TáSZ-ra)

22. §

Tekintettel arra, hogy el nem várható, ………..

MELLÉKLET
RÖVIDÍTÉSEK LISTÁJA
ASz- a Magyar Cserkészszövetség Alapszabálya
CSPK – csapatparancsnok
CSPKH – csapatparancsnok-helyettes
MCsSz – Magyar Cserkészszövetség
MCsSzF – Magyar Cserkészszövetségek Fóruma
OT – Országos Tanács
OVT – országos vezetőtiszt
ŐV – őrsvezető
RPK – rajparancsnok
RuSz – az MCSSZ Ruházati szabályzata
SzMSz – az MCSSZ Szervezeti és működési szabályzata
TáSz – az MCSSZ Táborozási szabályzata
VKKMISz – az MCSSZ Vezetőképzési, képesítési, megbízatási és igazolási szabályzata
WOSM – World Organization of the Scout Movement, a Cserkészmozgalom Világszervezete

