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Tábortűz Adventista Cserkészközösség
Alapszabály tervezet
1.§

A Tábortűz Adventista Cserkészközösség (a továbbiakban: Közösség) a Magyar
Cserkészszövetség (a továbbiakban: Szövetség) lelki közösségeinek egyike a Szövetség
Alapszabályának 51.§-a szerint.

2.§ A Közösség célja
(1) a felekezetileg a Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójához (a továbbiakban:
Egyház) kötődő cserkészek és cserkészvezetők adventista identitásának,
hitgyakorlatának, hitbéli nevelésének, tudásának, életének és felkészültségének
előmozdítása, szellemi, lelki, elmebeli és társas fejlődésük elősegítése;
(2) az Egyházhoz kötődő cserkészek és cserkészvezetők vezetői képességeinek
kibontakoztatása és hivatástudatának gondozása;
(3) az Egyházhoz kötődő cserkészek számára olyan befogadó és ösztönző közösség
biztosítása, amelyben más fiatalok lelki üdvéért dolgozhatnak, aktívan bekapcsolódva
az Egyház szerteágazó tevékenységébe;
(4) elősegíteni az Egyház és a Szövetség kapcsolatának elmélyülését;
(5) a Szövetség értékeinek közvetítése az Egyház felé a cserkészet Egyházon belüli széles
körű ismertsége, hatékony gyermek- és ifjúsági missziós eszközként való
elfogadottsága és elterjedése érdekében;
(6) a Hetednapi Adventista Egyház és nemzetközi ifjúsági szervezetei értékeinek
közvetítése a Szövetség felé;
(7) mindezekkel elősegíteni a hetednapi adventista, más valláshoz vagy felekezethez
tartozó és felekezeten kívüli gyermekek, fiatalok és felnőttek üdvösségre jutását.
3.§ A Közösség céljai elérése érdekében feladatának tekinti különösen a következőket:
a) aktivistái részvételének támogatása
aa) a Szövetség vezetőképzésében és továbbképzésein mind jelöltként, mind
kiképzőként
ab) a Szövetség és az Egyház központi és regionális rendezvényein és fórumain
ac) a Hetednapi Adventista Egyház nemzetközi ifjúsági rendezvényein
b) küldöttein keresztül együttműködik a Szövetség és az Egyház egyes testületeivel
c) aktivistáinak munkájával az Egyház gyermek és ifjúsági szolgálata és az ADRA
támogatása
d) a Szövetség különpróba rendszerén belül olyan különpróbák kidolgozása és
működtetése, amelyek részint általános, részint speciálisan hetednapi adventista
értékek átadását célozzák
e) programok szervezése bibliai alapelvek gyakorlati alkalmazásáról
f) a Krisztussal való személyes kapcsolat elmélyítését célzó programok szervezése
g) a hetednapi adventista identitás elmélyítését célzó programok szervezése
h) cserkészvezetők továbbképzése az Adventista Teológiai Főiskola bevonásával a
következő területeken: vezetéstudomány, családi életre nevelés, lelkigondozás,
életmód tanácsadás, gazdálkodás
i) a Közösség, a Szövetség és az Egyház nevelési munkáját és a Közösség aktivistáinak
önképzését támogató kiadványok készítése és megjelentetése
j) a cserkészmódszer szervezett keretek között történő megismertetése az Egyház
lelkészkarával és tagságával
k) segítségnyújtás hetednapi adventista identitású cserkészcsapatok alapításában
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l) hetednapi adventista identitású cserkészcsapatok csapatközi lelkiségi rendezvényeinek
támogatása és szervezése
m) médiatartalmak rendszeres előállítása és közzététele az Egyház és a Szövetség
nyomtatott és elektronikus sajtójában és rendezvényein, a hetednapi adventista
identitású cserkészcsapatok működési területe szerinti helyi sajtóban és a Közösség
saját felületein.
n) forrásteremtés az a-m) pontban leírt feladatokhoz, a Közösség erőforrásainak hatékony
felhasználása a 2. §-ban leírt célok elérése érdekében
4.§ (1) A Közösség aktivistája lehet a Szövetség bármely tagja, aki annak céljaival azonosul,
a Közösség által szervezett tevékenységekben való részvétel által.
(2) Az aktivista joga
a) részt venni a Közösség tevékenységében és rendezvényein;
b) a Közösség egyéb szabályzatában meghatározottak szerint, a Szövetség Ruházati
szabályzatával összhangban egyenruháján a Közösség jelvényeit viselni.
5.§ (1) A Közösség stratégiai döntéshozó szerve a Vezetői Tanács, amely:
a) szervezi a Közösség életét,
b) biztosítja a Közösségen belül folyó cserkészmunka minőségét,
c) meghatározza a Közösség fejlődési irányát,
d) gyarapítja a Közösség működéséhez szükséges erőforrásokat,
e) elősegíti tagjai továbbképzését,
f) az Elnökség és annak megbízottai útján részt vesz a Szövetség és az Egyház egyes
testületeinek munkájában,
g) törekszik munkájába az Egyház minél több tagját bevonni
h) megalkotja és módosíthatja a Közösség működésének szabályait,
i) megválasztja a Jelölőbizottságot,
j) megválasztja és visszahívhatja az Elnökséget,
k) dönt az Elnökség és a munkacsoportok vezetőinek éves beszámolójáról,
l) dönt az adott naptári évre szóló költségvetésről és az előző évi pénzügyi
beszámolóról
m) egyes, jól meghatározott feladatok ellátására létrehozhat tagjaiból állandó és eseti
munkacsoportokat.
(2) A Vezetői Tanács rendes tagja, aki
a) a Szövetség Vezetőképzési, Képesítési, Megbízatási és Igazolási Szabályzatában
leírt valamely képesítéssel vagy megbízatással, vagy a csapatparancsnoka által
adott egyéb csapatszintű megbízatással rendelkezik – kivéve az őrsvezetői
képesítésű, de megbízatással nem rendelkező kiskorút – és
ba) az Egyház tagja vagy
bba) általános iskolai tanulmányait befejezte és
bbb) ajánlással (a továbbiakban: ajánlás) rendelkezik egy személytől a következők
közül: az Egyház lakóhelye szerint területileg illetékes helyi gyülekezetének
lelkésze, presbitere, gyülekezetvezetője,
és további egy személytől a következők közül: az Egyház lakóhelye szerint
területileg illetékes helyi gyülekezetének lelkésze, presbitere, gyülekezetvezetője,
misszióvezetője, szombatiskolai vezetője, ifjúsági vezetője.
bbc) az ajánlást a Közösség Titkárának benyújtotta és az azt – annak tartalmi
vizsgálata után – elfogadta.
bbd) Az ajánlásban ki kell térni az ajánlott személy hitéletére és gyülekezeti
aktivitására.
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bbe) Az ajánlás a keltezéstől számított 1 évig érvényes.
(3) A Vezetői Tanács rendes tagjának joga, hogy
a) a Vezetői Tanács ülésének napirendjéhez indítványt tegyen, az ülésen részt
vegyen, felszólaljon és javaslatot tegyen,
b) a Szövetség és a Közösség Alapszabályában és azok más szabályzataiban
meghatározottak szerint szavazati jogával élhessen, és tisztségekre választható
legyen,
c) tagja legyen a Vezetői Tanács elektronikus levelező listájának (a továbbiakban:
Lista).
(4) A Vezetői Tanács tanácskozási jogú tagjai:
a) a Szövetség minden tagja, aki a (2) bekezdés a) pontjának nem, azonban ba) vagy
bba-bbe) pontjának megfelel
b) az Egyház, annak Egyházterületei és a Szövetség elnökségi tagjai
c) az Egyház gyermek és ifjúsági szolgálatainak munkatársai
d) az ADRA Hungary és az ASI Magyarország képviselője
(5) A Vezetői Tanács tanácskozási jogú tagjának joga, hogy
a) a Vezetői Tanács ülésének napirendjéhez indítványt tegyen, az ülésen részt
vegyen, felszólaljon és javaslatot tegyen,
b) kérésére a Listához hozzáférést kapjon.
6.§ (1) A Közösség fő operatív döntéshozó szerve a Bizottság.
(2) A Bizottság feladatai:
a) kialakítja a Közösség eseménynaptárát, és tagjain keresztül gondoskodik annak
megvalósulásáról,
b) szervezi az adventista identitású cserkészcsapatok csapatközi kapcsolatait,
c) segíti és felügyeli az Elnökség munkáját. A Bizottság tagjai ennek érdekében az
Elnökség tagjaitól és az Elnökség tagjai a Bizottság tagjaitól tájékoztatást, az
általuk létrehozott vagy aláírt dokumentumokba, nyilvántartásokba betekintést
kérhetnek, amely kérést ésszerű határidővel teljesíteni kell.
d) folyamatosan vizsgálja a 7. § (7) a-c) pontjainak teljesülését az Elnökség tagjainak
vonatkozásában.
(3) A Bizottság rendes tagja a Vezetői Tanács csapatparancsnok megbízatású tagja,
tanácskozási jogú tagja az Elnökség csapatparancsnoki megbízatással nem rendelkező
tagja. A Bizottság rendes tagjai közül megválasztja vezetőjét. Egyazon személy nem
lehet a Bizottság vezetője és az Elnökség tagja, kivéve, ha a Bizottság kizárólag az
Elnökség tagjaiból áll. Ez utóbbi esetben a Bizottság vezetője automatikusan az Elnök.
(4) A Bizottság évente legalább négyszer ülésezik. Az üléseket a Bizottság vezetője hívja
össze a napirend-tervezet kiküldésével. Az ülések online is megtarthatók. Az ülésekről
beszámolót kell készíteni, amelyet a Listán az ülést követő 1 héten belül közé kell
tenni.
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7.§ (1) A Közösség ügyvezető szerve az Elnökség.
(2) Az Elnökség feladatai:
a) a Vezetői Tanács döntései alapján, a Bizottsággal együttműködésben intézi a napi
ügyeket, ennek során a hatáskörébe tartozó ügyekben döntést hoz, biztosítja a
Közösség működési feltételeit,
b) elkészíti a Közösség éves működési tervét és költségvetését, és azt a Vezetői
Tanács elé terjeszti,
c) nyilván tartja és kezeli a Közösség vagyonát,
d) előkészíti a Közösség Alapszabálya szerinti szervek megalakítását,
e) összehívja a Vezetői Tanács ülését, meghatározza annak napirendi pontjait, és
levezeti az ülést,
f) megőrzi a Közösség működésével kapcsolatos iratokat, működteti a Közösség
irattárát,
g) gondoskodik az Egyház és a Szövetség testületeivel és egyéb szervezetekkel való
kapcsolattartásról, képviseli a Közösséget,
h) szervezi és biztosítja a Közösség külső és belső kommunikációját,
i) figyelemmel kíséri és összehangolja a Közösségen belüli szervek és
munkacsoportok működését
j) lebonyolítja a Közösséget érintő adminisztrációt,
k) összeállítja és naprakészen tartja a Közösséget támogató szervezetek és
magánszemélyek jegyzékét,
l) az a)–k) pontok alapján beszámolót készít a Vezetői Tanácsnak, amely tartalmazza
a Közösség és az Elnökség előző évi tevékenységeit, valamint az előző évi
költségvetés végrehajtását.
m) tagjai esetében folyamatosan vizsgálja a (7) a-c) pontjainak teljesülését.
(3) Az Elnökség tagjai:
a) az Elnök, a Közösség elsődleges képviselője és a Közösségben zajló lelkiségi
cserkészprogramok szakmai irányítója,
b) a Titkár, a Közösség adminisztrációjának, kommunikációjának és külügyeinek
felelőse, és
c) a Pénztáros, a Közösség rendelkezésére álló erőforrások sáfára.
(4) A konkrét feladatokat az Elnökség tagjai egymást közt elosztják, ennek során a
fentiektől eltérhetnek.
(5) A Közösséget az Elnökség tagjai önállóan képviselik, amely történhet úgy, hogy a
Közösség neve fölé a képviseletre jogosult a nevét aláírja vagy hiteles elektronikus
aláírással.
(6) Az Elnökség érvényesen nem hozhat olyan ügyben döntést, amely jelen Alapszabály
értelmében kizárólag a Vezetői Tanács vagy a Bizottság hatáskörébe tartozik.
(7) Elnökségi tag lehet, aki
a) a Vezetői Tanács rendes tagja,
b) legalább segédtiszti képesítéssel rendelkezik és
c) az Egyház tagja.
(8) Egy személy megszakítás nélkül legfeljebb 3 ciklusban lehet az Elnökség tagja.
(9) Az Elnökség évente legalább négyszer ülésezik. Az üléseket az Elnök hívja össze a
napirend-tervezet kiküldésével. Az ülések online is megtarthatók. Az ülésekről
beszámolót kell készíteni, amelyet a Listán az ülést követő 1 héten belül közé kell
tenni.
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8. § (1) A Jelölőbizottság a Vezetői Tanács választást előkészítő szerve.
(2) A Jelölőbizottság feladata, hogy a Vezetői Tanácsnak javaslatot tegyen az Elnökség
tagjainak személyére.
9. § (1) Munkacsoport létrehozására a Vezetői Tanács bármely tagja javaslatot tehet.
(2) A Vezetői Tanács által létrehozott munkacsoportok működési szabályait a
munkacsoport tagjai maguk alakítják ki a Szövetség és a Közösség vonatkozó
szabályaival összhangban.
(3) A munkacsoport tagjainak törekedniük kell arra, hogy a munkacsoport munkájába –
annak jellegének megfelelően – a Közösség minél több aktivistáját bevonják. Azok az
aktivisták, akik a Vezetői Tanácsnak nem tagjai, a munkacsoport munkájában
tanácskozási joggal vehetnek részt.
(4) A munkacsoportok üléseikről, az azokon és azok között hozott döntéseikről, valamint
tevékenységükről naprakész tájékoztatást nyújtanak a Listán.
(5) A munkacsoportok vezetői az általuk vezetett munkacsoport tevékenységéről évente
beszámolnak a Vezetői Tanács rendes ülésén. Ha ezt a munkacsoport vezetője
szándékosan elmulasztja, vagy a beszámolót a Vezetői Tanács nem fogadja el, a
vezető megbízatása automatikusan megszűnik, és a munkacsoportnak haladéktalanul
új vezetőt kell választania.
10. § (1) Az Elnökség tagjai munkájuk segítésére, egyes, jól meghatározott feladatok
ellátására a Vezetői Tanács egyes tagjainak megbízatást adhatnak. A megbízatás a
megbízó és a megbízott egybehangzó nyilatkozatával jön létre, részleteit írásban
rögzíteni kell, és azt a Listán haladéktalanul közzé kell tenni. A megbízatás időtartama
nem haladhatja meg a kinevező mandátumának várható lejártát. A megbízatást a
megbízó és a megbízott egyaránt megszüntetheti. A megbízatás a megbízó
mandátumának megszűnésével automatikusan megszűnik. A megbízatás megszűnését
a Listán haladéktalanul közzé kell tenni.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti megbízatás vezetői jellegű (pl. korosztályi, szakági,
külügyi stb.), a megbízott
a) a Közösség aktivistáiból munkacsoportot szervezhet, amelynek ő a vezetője
b) együttműködik a Bizottsággal és a Szövetség és az Egyház megfelelő megbízatású
vezetőjével,
c) tevékenységéről naprakész tájékoztatást nyújt a Listán
d) tevékenységéről évente, a Vezetői Tanács rendes ülésén beszámol.
11. § (1) A Közösség munkájának minden szintjén a vezetői funkciót betöltők igyekeznek
bátorítani és támogatni minden, az aktivisták részéről jövő új kezdeményezést,
(2) Ez alól kivétel, ha a kezdeményezés
a) jogszabályba, a Szövetség vagy a Közösség szabályzataiba ütközik,
b) a cserkésztörvény, a keresztény erkölcs vagy az Egyház hitelveinek szellemével
nem megegyező,
c) a Közösség jelen Alapszabálya 2.§-ában megfogalmazott céljaival ellentétes,
d) valamilyen formában veszélyes
a vezetői funkciót betöltő vagy a Közösség valamely szerve szerint.
12. § A Közösség munkájának minden szintjén törekedni kell a Szentlélek vezetésének
keresésére, a teljes átláthatóságra, a jóhiszeműségre, a bizalomra, a testvéri szeretetre, az
egyetértésre, az alázatra és a megbocsátó lelkületre. Törekedni kell továbbá a
célszerűségre, a szervezettségre, a magas szakmai színvonalra és a takarékosságra.
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13. § Etikai ügyekben Máté evangéliuma 18:15-17, azon túlmenően a Szövetség Etikai és
Fegyelmi Szabályzata az irányadó.
14. § A Közösség vagyona az Egyház vagyona. Felhasználására az Egyház vonatkozó
irányelvei érvényesek azzal a kitétellel, hogy az csak a Közösség jelen Alapszabálya 3.
§-ában megjelölt feladatokra fordítható.
15. § (1) Jelen Alapszabály a Szövetség Országos Küldöttgyűlésének a Közösséget létrehozó
döntését követően, a Szövetség Országos Tanácsának jóváhagyásával lép hatályba.
(2) A jelen Alapszabályban szereplő hivatkozások a hivatkozott dokumentumok változása
esetén automatikusan követik azok változását, kivéve, ha egy adott változás jelentősen
változtatott a hivatkozott szöveg értelmén.
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Tábortűz Adventista Cserkészközösség
Szervezeti és Működési Szabályzat tervezet
1. § Ezt a szabályzatot a Magyar Cserkészszövetség (a továbbiakban: Szövetség) Tábortűz
Adventista Cserkészközössége (a továbbiakban: Közösség) működése során kell
alkalmazni, összhangban annak Alapszabályával és a Szövetség szabályzataival.
2.§ (1) A Vezetői Tanács évente legalább egyszer ülésezik. Az ülést az Elnökség hívja össze
és vezeti. Az éves rendes ülés a február 1-től március 31-ig terjedő időszakban
esedékes. Rendkívüli ülést kell összehívni haladéktalanul, ha azt a rendes tagok
egyharmada, a Bizottság vagy az Elnökség kéri.
(2) Az ülés napirendjére – annak közzétételi határidejét megelőző napig – a Vezetői
Tanács bármely tagja javaslatot tehet, amelyet a Titkárhoz kell benyújtani. A Listán
közzé kell tenni az ülés
a) idejét és napirend-tervezetét legkésőbb az ülés kezdete előtt 2 hónappal,
b) helyét, napirendjét, várható időtartamát és az ülésre előkészített dokumentumokat
– a Közösség Alapszabálya 5. § (1) k és l) pontjaiban leírt beszámolókat is ide
értve – legkésőbb az ülés kezdete előtt 2 héttel,
c) jegyzőkönyvét az ülés befejezését követő 1 héten belül.
(3) A jegyzőkönyv tartalmazza
a) az ülés helyszínét és időpontját,
b) a résztvevők névsorát,
c) az ülésen előadott beszámolókat vagy azok összefoglalóját,
d) a meghozott döntéseket és a szavazati arányokat,
e) az ülésen elfogadott dokumentumokat.
f) ha a felszólaló kéri, a felszólalását.
(4) Az Elnökség, a Bizottság és a munkacsoportok üléseire az (1)-(3) bekezdés az alábbi
változtatással alkalmazandó:
a) Az ülést az adott szerv ill. munkacsoport vezetője hívja össze és vezeti, az ülés
napirendjét is ő állítja össze, ezért az arra vonatkozó javaslataikat az adott szerv ill.
munkacsoport tagjai neki nyújthatják be.
b) Az ülés idejét, helyét, napirend-tervezetét, napirendjét, várható időtartamát és az
ülésre előkészített dokumentumokat a szerv ill. munkacsoport saját belső
szabályában meghatározott módon kell tudatni annak tagjaival.
c) Az ülés idejét és napirend-tervezetét legkésőbb az ülés kezdete előtt 1 hónappal kell
közzé tenni.
(5) A Közösség valamennyi szervének és munkacsoportjának ülése ill. ülésén
a) a napirend kiegészítését a résztvevők bármelyike kezdeményezheti az ülés
kezdetén, kivéve az Elnökség visszahívására irányuló indítványt. Az indítványt
napirendre kell tűzni, ha azt az ülésen szavazati joggal rendelkezők egyszerű
többséggel támogatják.
b) az arra jogosultak cserkészegyenruhában vesznek részt.
c) közös imával és énekkel kezdődik és végződik,
d) annak vezetője gondoskodik a napirend megfelelő végrehajtásáról, és törekszik
arra, hogy a kitűzött célokat az előzetesen megállapított időn belül sikerüljön
elérni. Az ülés vezetése során konszenzusra törekszik. Bejelenti az ülés kezdetét és
végét, valamint ismerteti a szavazások és választások eredményeit. Az
indítványokat átfogalmazhatja érthetőbbé vagy célszerűbbé. Megjegyzi a
hozzászólásra jelentkezőket, és a jelentkezés sorrendjében felszólítja őket.
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e) annak összehívója akadályoztatása esetén az ülést annak helyettese, helyettese
akadályoztatása esetén az ülés legmagasabb képesítésű tagjai közül a legmagasabb
megbízatású, ha többen vannak, közülük a legidősebb vezeti.
f) annak vezetője gondoskodik a jegyzőkönyv vezetéséről. Az ülés vezetője nem lehet
egyúttal a jegyzőkönyv vezetője is. Az ülés valamely résztvevőjének indítványára
a jegyzőkönyv vezetőjét az ülés résztvevői maguk közül választják. A
jegyzőkönyvet az ülés vezetője aláírásával hitelesíti, és nyilvánosságra hozza. A
jegyzőkönyvhöz az ülésen részt vevők annak nyilvánosságra hozatalától számítva
egy hétig észrevételeket fűzhetnek, amelyek figyelembe vételével a jegyzőkönyvet
ki kell egészíteni, kivéve, ha azzal az ülés vezetője vagy a jegyzőkönyvvezető nem
értenek egyet. Utóbbi esetben az észrevételt a következő ülésen vagy online
tárgyalni kell.
3. § (1) A Közösség valamennyi szervének és munkacsoportjának ülésén annak összehívója
meggyőződik a megjelentek szavazati jogának érvényességéről, és ismerteti a
szavazásra jogosultak számát.
(2) a) A Vezetői Tanács döntéseit nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza.
b) Kettőnél több választási lehetőség esetén, ha egyik sem kapta meg a szavazatok
legalább felét, második fordulót kell tartani a két, előzőleg legtöbb szavazatot
kapott választási lehetőségről.
c) A szavazás történhet a Vezetői Tanács ülésén és online egyaránt.
d) Online szavazás estén a szavazást a Listán a szavazófelület linkjének megadásával
meg kell hirdetni, a szavazás lehetőségét 1 hétig fenn kell tartani, és eredményét 3
napon belül a Listán közzé kell tenni.
e) Online szavazás csak olyan módon tartható, amely során a szavazatot leadók
személye azonosítható.
(3) A Közösség többi szerve és munkacsoportjai döntéseiket az előző bekezdésben leírt
módon hozzák, azzal a különbséggel, hogy online szavazás esetén azt nem a Listán,
hanem a szerv ill. munkacsoport saját belső szabályában meghatározott felületén kell
meghirdetni.
(4) Az (1)-(3) bekezdéstől eltérően
a) a Közösség ill. valamely munkacsoportjának önmagát megszüntető döntése csak
ülésen és a Vezetői Tanács ill. munkacsoport tagsága 4/5-ödének igen szavazatával
lehet. Ugyanez vonatkozik a Közösség Szövetségből való kiválására vagy más
szervezettel való egyesülésére is.
b) a Közösség Alapszabálya és Szervezeti és Működési Szabályzata csak a Vezetői
Tanács ülésén, a megjelent tagok 2/3-ának igen szavazatával módosítható.
c) az Elnökség csak a Vezetői Tanács ülésén, a megjelent tagok 2/3-ának igen
szavazatával hívható vissza.
d) az a-c) pontokban felsorolt kérdésekről online szavazás érvényesen nem tartható.
e) ha egy szavazati joggal rendelkező tag indítványozza, és azt az ülés résztvevői
egyszerű többséggel megszavazzák, titkosan kell szavazni. Ez különösen személyi
vonatkozású kérdésben lehet indokolt.
(5) a) Az indítványokról való szavazásnál először a módosító indítványokról kell
szavazni. Amennyiben több ilyen azonos helyet kíván módosítani, akkor először
arról kell szavazni, amelyik az eredeti indítványt legerősebben változtatja.
b) A módosító indítványokról való szavazás után az immáron módosított indítvány
egészéről kell szavazni.
c) Ha egy indítvány elfogadása értelemszerűen egy másik elutasítását jelenti, akkor az
utóbbiról nem kell szavazni.
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4. § A választás szabályai a Bizottság és a munkacsoportok vezetőinek, esetleges egyéb
tisztségviselőinek, valamint a jegyzőkönyvvezetők vonatkozásában:
a) Ha egy jelölt van, akkor az őt támogató igen szavazatok egyszerű többségével
szerez megbízatást.
b) Ha két jelölt van, akkor a több szavazatot kapó jelölt szerez megbízatást.
c) Ha több jelölt van, és egyikük sem szerezte meg a szavazatok egyszerű többségét,
akkor második fordulót kell tartani, amelyen a két legtöbb szavazatot kapó jelölt
vesz részt.
5.§ (1) A Jelölőbizottságot létre kell hozni
a) az Elnökség megválasztása után 2,5 évvel,
b) a 7.§ (3) pontja esetén haladéktalanul.
(2) A Jelölőbizottság tagjait a Vezetői Tanács saját rendes tagjai közül, titkos ajánlással
választja. A Jelölőbizottságba az Elnökség tagja és Jelölőbizottságból 6.§ (10)
bekezdés alapján valaha már kizárt személy nem ajánlható.
(3) a Jelölőbizottság 9 tagú, ennek megfelelően a Vezetői Tanács rendes tagjai egyenként
legfeljebb 9 jelöltet ajánlhatnak, sorrendiség meghatározása nélkül.
(4) Az ajánlás titkos, azokat a Titkár gyűjti össze. Ez történhet online is.
(5) Az ajánlások összeszámolása után a Titkár az ülésen, online esetben a Listán, a kapott
ajánlások számának csökkenő sorrendjében kihirdeti a 9, legtöbb ajánlást kapott
személy nevét a kapott ajánlások számával együtt. Az ajánlások számának
egyenlősége esetén a sorrendet először a képesítés, ha az egyenlőség továbbra is
fennáll, a megbízatás figyelembe vételével kell megállapítani oly módon, hogy a
magasabb képesítésű ill. megbízatású ajánlottat kell előre sorolni. Ha az egyenlőség
továbbra is fennáll, az idősebbet kell előre sorolni.
(5) A Jelölőbizottság vezetője a legtöbb ajánlást kapott személy.
6. §. (1) A Jelölőbizottságot annak vezetője az 5. §-ban leírt ajánlás eredményének kihirdetést
követően haladéktalanul összehívja. Az ülés helyét és idejét legkésőbb annak kezdete
előtt 2 héttel kell közölnie a Jelölőbizottság tagjaival. Ennek meghatározása során
törekedni kell arra, hogy azon valamennyi tag részt tudjon venni. Az ülés online is
megtartható.
(2) Ha a Jelölőbizottság létrehozása a Vezetői Tanács ülésén történt, és azon a
Jelölőbizottság minden tagja jelen van, az (1) bekezdéstől eltérően az ülés azonnal
megtartható.
(3) A Jelölőbizottság ajánlást fogalmaz meg az Elnökség tagjainak személyére a
következők figyelembe vételével:
a) minden tisztségre csak egy személy jelölhető
b) egy személy csak egy tisztségre jelölhető
c) a jelölteknek meg kell felelniük a Közösség Alapszabálya 7.§ (7) és (8)
bekezdéseinek. Ezek tisztázásához a Jelölőbizottság vezetője a Titkár segítségét
kérheti.
(4) A Jelölőbizottság döntését annak vezetője közli az egyes tisztségek vonatkozásában az
adott jelölttel, és felkéri, hogy nyilatkozzon arról, elfogadja-e a jelölést. Ha a jelölt 1
héten belül nem ad választ, az nemleges válaszként értelmezendő.
(5) Bármelyik jelölt nemleges válasza esetén a Jelölőbizottság ülését újra össze kell hívni,
és a fenti folyamatot kell ismételni mindaddig, amíg az eredményre nem vezet.
(6) Amint a Jelölőbizottság jelöltet tudott állítani mindhárom elnökségi tisztségre (a
továbbiakban: elnökségi jelöltlista), annak vezetője közli azt a Vezetői Tanáccsal,
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egyben közölve azokat az elérhetőség(ek)et, amely(ek)en annak tagjai észrevételt
tehetnek a közléstől számított 2 héten belül. Amennyiben a Jelölőbizottság bármely
tagjához észrevétel érkezik (akár a megadott elérhetőségektől eltérő módon is), azt
haladéktalanul továbbítania kell a Jelölőbizottság vezetőjének.
(7) Az észrevételek közlésének határideje leteltével, ha érkezett észrevétel, a
Jelölőbizottság vezetője azokat megvitatásra a Jelölőbizottság elé tárja. Valamennyi
észrevételt érdemben meg kell tárgyalni, és az észrevétellel érintett jelölt jelöltségének
fenntartásáról a Jelölőbizottságnak döntenie kell. Ha a Jelölőbizottság bármely jelölt
esetében annak jelöltségét nem tartja fenn, a fenti folyamatot kell ismételni mindaddig,
amíg az eredményre nem vezet.
(8) A Jelölőbizottság az érvényes elnökségi jelöltlistát a Vezetői Tanács elé terjeszti,
amely arról egyben, mint listáról dönt. Amennyiben az elnökségi jelöltlista nem kapja
meg a szavazatok egyszerű többségét, a fenti folyamatot kell ismételni mindaddig,
amíg az eredményre nem vezet.
(9) Amennyiben az elnökségi jelöltlista megkapja a szavazatok egyszerű többségét, a
Jelölőbizottság automatikusan megszűnik.
(10) Mivel a Jelölőbizottság munkája bizalmas, az ahhoz szükséges külső kommunikáció
a Jelölőbizottság vezetőjének kizárólagos jogköre. Ha felmerül a gyanúja, hogy
bármely más tag megosztott bármilyen, a Jelölőbizottság munkája során tárgyalt
információt olyan személlyel, aki a Jelölőbizottságnak nem tagja, az esetet a
Jelölőbizottság vezetőjének meg kell vizsgálnia. Ha a gyanút megalapozottnak találja,
az esetet a Jelölőbizottság elé kell tárnia. Az érintett tag számára lehetőséget kell adni
a védekezésre. Ezt követően a Jelölőbizottság dönt az érintett tag Jelölőbizottságból
való kizárásáról. Erről az indítványról az érintett tag nem szavazhat,
szavazategyenlőség esetén a Jelölőbizottság vezetőjének szavazata dönt.
7.§ (1) Az Elnökség ciklusának rendes időtartama 3 év.
(2) Az Elnökség ciklusa meghosszabbodik abban az esetben, ha a Jelölőbizottság
munkájának elhúzódása következtében a Vezetői Tanács nem tud időben új
Elnökséget választani.
(3) Az Elnökség ciklusa megrövidül, ha
a) az Elnökség valamely tagja lemond,
b) az Elnökség valamely tagja esetében megszűnt teljesülni az Alapszabály 7.§ (7) a-c)
pontok egyike.
c) a Vezetői Tanács nem fogadja el az Elnökség éves beszámolóját vagy a pénzügyi
beszámolót
d) a Vezetői Tanács az Elnökséget visszahívja.
(4) A (2) bekezdésben leírt esetben az új Elnökség megválasztása után az Elnökség tagjai
az új Elnökség előzetes hozzájárulása nélkül
a) a Közösség nevében új kötelezettséget nem vállalhatnak,
b) új megbízatást nem adhatnak,
kivéve, ha az Elnökség és az új Elnökség legalább 2 tagja azonos.
(5) A (3) bekezdésben leírt esetben az Elnökség ciklusa az új Elnökség megválasztásáig
tart, de annak bekövetkeztétől kezdődően ciklusuk lejártáig az Elnökség tagjai a
Bizottság, vagy ha az Elnökség tagjainak szavazati aránya a Bizottságban eléri a 30%ot, a Vezetői Tanács előzetes hozzájárulása nélkül
a) a Közösség nevében új kötelezettséget nem vállalhatnak,
b) új megbízatást nem adhatnak.
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8.§ Az ülések kivételével minden tevékenységről annak szervezőinek 2 héten belül írott
értékelést kell készítenie, amelyet a következő hasonló tevékenység előtt alaposan át kell
tanulmányozni, hogy ily módon egyre javuljon a tevékenységek minősége. Az értékelést a
Listán közzé kell tenni.
9.§ A Bizottság tagjai az általuk vezetett cserkészcsapatra vonatkozó, a Szövetség SzMSz 18.
§ (1) bekezdésében leírt éves jelentést másolatban, elektronikus formában megküldik a
Titkárnak minden év január 31-ig.
10.§ A Közösség éves tevékenységéről szóló beszámolót annak a Vezetői Tanács általi
elfogadása után
a) 1 héten belül meg kell küldeni
aa) a Szövetségnek (Szövetség SzMSz 20.§ (1) bekezdés),
ab) az Egyháznak,
ac) szerkesztett formában azok honlapjainak, listáinak, csoportjainak és lapjainak,
b) 1 héten belül szerkesztett formában közzé kell tenni a Közösség internetes felületein,
c) 1 hónapon belül szerkesztett formában, angol nyelvű fordításban meg kell küldeni a
Hetednapi Adventista Egyház Transz-Európai Divíziója Ifjúsági Szolgálatok
igazgatójának és cserkész igazgatójának.
11.§ (1) A Közösség eseménynaptárának kialakítása során a Bizottság figyelembe veszi az
Egyház és a Szövetség eseménynaptárait, különös tekintettel a Közösség ill.
aktivistái érdeklődésére feltehetően számot tartó rendezvényekre. Az utóbbiakat a
Közösség eseménynaptárába felveszi, és kiegészíti a Közösség és a Bizottság
tagjai által vezetett cserkészcsapatok saját rendezvényeivel.
(2) Az eseménynaptár kialakítása során törekedni kell
a) a programok időben és térben való egyenletes elosztására,
b) a helyszínek megközelíthetőségére,
c) a szállás- és étkezési lehetőségekre és
d) a különböző korosztályba tartozók eltérő igényeire.
(3) A Közösség eseménynaptárát
a) elérhetővé kell tenni a Közösség internetes felületein,
b) naprakészen kell tartani,
c) a benne található eseményeket folyamatosan hirdetni kell a Közösség, az Egyház és
a Szövetség és a hetednapi adventista identitású cserkészcsapatok honlapjain,
listáin, csoportjaiban, lapjaiban, rendezvényein és egyéb, a Közösség céljainak
elérésére alkalmas módon.
(4) A Közösség eseménynaptárába felvett minden program esetében a Bizottságnak
a) fel kell kérnie és
b) az eseménynaptárban elérhetőségeivel együtt meg kell jelölnie
legalább egy, a Közösség felé a továbbiakban projektvezetőként felelős aktivistát a
Vezetői Tanács tagjai közül.
(5) A Közösség eseménynaptárába felvett program esetében a Közösség felé az adott
programért projektvezetőként felelős aktivista felelős:
a) az adott program – nem a Közösség aktivistája által szervezett program esetén a
Közösség aktivistái adott programon való részvételének – színvonalas és
cserkészies megszervezéséért és lebonyolításáért,
b) a programmal kapcsolatos, a Közösség felé történő adminisztrációért,
c) a programról ill. a Közösség aktivistáinak azon való részvételéről szóló sajtóanyag
rövid határidejű, színvonalas biztosításáért.
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12. § (1) Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a Szövetség Országos Küldöttgyűlésének a
Közösséget létrehozó döntését követően, a Szövetség Országos Tanácsának
jóváhagyásával lép hatályba.
(2) A jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban szereplő hivatkozások a hivatkozott
dokumentumok változása esetén automatikusan követik azok változását, kivéve, ha
egy adott változás jelentősen változtatott a hivatkozott szöveg értelmén.
(3) E szabályzat vonatkozásában egyszerű többség alatt a leadott érvényes szavazatok
több mint fele értendő.
13.§ Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat hatályba lépését közvetlenül követő, egyszeri
alkalommal
(1) az 5.§-tól eltérően a Jelölőbizottság
a) összetétele a következő:
aa) a 431. sz. Huenergardt János Frigyes Cserkészcsapat,
ab) az 1301. sz. Négylevelű Fa Cserkészcsapat és
ac) az 1942. sz. Michnay László Cserkészcsapat
parancsnoka és 2-2, legalább segédtiszti képesítéssel rendelkező tagja, akik az
Egyház tagjai,
b) vezetője: Kassai Csaba csst., cspk. (431.).
(2) a 6. § vonatkozásában attól eltérően Vezetői Tanács helyett a
hangyaboly@googlegroups.com tagsága értendő.
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