Vezetőképzési szabályzat módosító indítványok az Országos Tanács számára
Tisztelt Országos Tanács!
A Felügyelő Bizottság 2018.10.09-én kelt észrevételei alapján a következőket javaslom a
Vezetőképzési Szabályzattal kapcsolatban:
1. VKSZ 38§: a szakági szabályozás hiányossága miatt nem értelmezhető, így javaslom
hatályon kívül helyezni annak szabályozásáig.
2. 40. § Az őrsvezetők és cserkészsegédtisztek képzése a kerületek, a cserkésztisztek, a
kiképzők képzése és a szakági képzések az Országos Központ feladata. Az országos
szintű képzések szervezésével, indokolt esetben az Országos Vezetőképzési Testület
megbízhat cserkészkerületet is. A kerületek a vezetőképzéseiket szervezhetik közösen,
amelyek így országos képzésnek is meghirdethetőek. A vezetőképzők törzseinek
munkáját az Országos Vezetőképzési Testület hangolja össze. A kiképzők és a
képzésvezetők igazolása, nyilvántartása az országos vezetőképzési szakvezető feladata.
Helyett:
40. § Az őrsvezetők és cserkészsegédtisztek képzése a kerületek, a cserkésztisztek, a
kiképzők képzése és a szakági képzések az Országos Vezetőképzési Testület feladata.
Az országos szintű képzések szervezésével, indokolt esetben az Országos
Vezetőképzési Testület megbízhat cserkészkerületet is. A kerületek a vezetőképzéseiket
szervezhetik közösen, amelyek így országos képzésnek is meghirdethetőek. A
vezetőképzők törzseinek munkáját az Országos Vezetőképzési Testület hangolja össze.
A kiképzők és a képzésvezetők igazolása, nyilvántartása az országos vezetőképzési
szakvezető feladata.
3. 52. § A cserkészvezetők folyamatos önképzése okán minden képesítés a megszerzéstől –
de legkorábban 2019. január 1-től – számított 5 évig jogosít az adott megbízatás
betöltésére, melynek letelte után az adott képesítéssel nem végezhet cserkészvezetői
munkát. A képesítés bármikor megújítható az MCSSZ által szervezett megfelelő
továbbképzésen (tanfolyam/e-learning) való részvétellel, mely után újabb 5 évig
érvényes az adott megbízatási jogosultság
Helyett:
52. § A cserkészvezetők folyamatos önképzése okán minden képesítés a megszerzéstől
– de legkorábban 2020. január 1-től – számított 5 évig jogosít az adott megbízatás
betöltésére, melynek letelte után az adott képesítéssel nem végezhet cserkészvezetői

munkát. A képesítés bármikor megújítható az MCSSZ által szervezett megfelelő
továbbképzésen (tanfolyam/e-learning) való részvétellel, mely után újabb 5 évig
érvényes az adott megbízatási jogosultság.
Magyarázat: A Felügyelő Bizottság további állásfoglalását kértem erről a
paragrafusról, de mivel választ nem kaptam és az észrevételüket nem tartom
relevánsnak, így ilyen módom javaslom, hogy áthidaljuk az esetleges problémákat.
Egyúttal a nem látom, még teljesen biztosítottnak az adminisztratív és humán erőforrás
igényét, annak, hogy a szabályzást egy hónap múlva be tudjuk vezetni.
4. 53. § Az őrsvezetői megbízatás megfelelő korosztályi őrsvezetői képesítés megléte esetén
adható ki.
Helyett:
53. § Az őrsvezetői megbízatás megfelelő őrsvezetői ill. kiscserkész őrsvezetői
képesítés megléte esetén adható ki.
5. VKSZ 55§-58§ végrehajtásának halasztását javaslom 2020. január 1-ig, arra való
tekintettel, hogy a vezetőképzési struktúra nem áll készen, arra, hogy ezeket a
változásokhoz átmenet nélkül hátteret biztosítson, ill. nem teljesen szabályzott a
megbízatásokhoz szükséges képesítések fogalomrendszere.
6. 59§ indokolatlan, így annak törlését javaslom. (Pályázatok útján elnyert tisztségek
esetén a kiíró rendelkezhet a feltételekről).
7. 60§ Az ASZ-ban kell szabályozni, így a VKSZ-ből törölhető.
8. 61. § A cserkészkerületek hatáskörébe tartozó képesítések igazolása ügyében a kerületi
vezetőtiszteken keresztül az Országos Felügyelő Bizottságnál lehet fellebbezéssel élni.
Az Etikai Bizottság hatáskörébe tartozó képesítések igazolási határozati ügyében az
Országos Tanácsnál lehet fellebbezéssel élni.
Helyett:
61. § A cserkészkerületek hatáskörébe tartozó képesítések igazolása ügyében a kerületi
vezetőtiszteken keresztül az Országos Vezetőképzési Testületnél lehet fellebbezéssel
élni. Az Etikai Bizottság hatáskörébe tartozó képesítések igazolási határozati ügyében
az Országos Tanácsnál lehet fellebbezéssel élni.
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Jó munkát!
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