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BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 
1. § (1) A szervezet elnevezése: Magyar Cserkészszövetség (a továbbiakban: Szövetség). 
 (2) A Szövetség neve: 

a) angolul Hungarian Scout Association, 
b) németül Ungarischer Pfadfinderbund, 
c) franciául Association des Scouts Hongrois. 

 (3) A Szövetség hivatalos rövidítése: MCSSZ. 
 (4) A Szövetség székhelye: 1025 Budapest, Tömörkény utca 3/A. 
 (5) A Szövetség az 1912. évben alapított Magyar Cserkészszövetség jogutódja, és hagyományainak 

folytatója. 
 (6) A Szövetség a Cserkészmozgalom Világszervezetének (World Organisation of the Scout Movement, 

WOSM) kizárólagos magyarországi tagja. A Szövetség a WOSM alapelveit és szabályzatait magára nézve 
kötelezőnek ismeri el. 

 (7) A Szövetség hatóköre országos. 
 (8) A Magyar Cserkészszövetségek Fórumán keresztül együttműködik a többi magyar cserkészközösséggel. 

A SZÖVETSÉG CÉLJA 

2. §  A Szövetség célja szervezeti keretek között összefogni a magyarországi cserkészetet. 

ELVI ALAPOK 

A CSERKÉSZET 

3. §  A cserkészet vallásos alapokon nyugvó, önkéntes, nem politikai ifjúságnevelő mozgalom, amely nemre, 
származásra, bőrszínre vagy vallásra való tekintet nélkül nyitott mindenki számára, összhangban az 
alapító Lord Baden-Powell of Gilwell által megfogalmazott alábbi célokkal, elvekkel és módszerrel. 

4. §  A cserkészet küldetése, hogy a cserkészfogadalmon és a cserkésztörvényen alapuló értékrend révén 
hozzájáruljon a fiatalok neveléséhez, ezáltal segítsen egy olyan jobb világ építésében, ahol az ember, 
mint egyén, kiteljesíti önmagát, és építő szerepet játszik a társadalomban. Önkéntesei által 
ifjúságnevelést végez, illetve életmodellt nyújt, saját nem-formális nevelési módszerével, a helyi 
közösségekkel együttműködve mindenkinek, aki nyitott elveinkre és cserkészközössége életében 
tevékenyen részt vállal. 

5. § (1) A cserkészet célja a fiatalok lelki, szellemi és fizikai adottságainak, valamint szociális érzékének 
kifejlesztése. Elő kívánja segíteni, hogy a fiatalok jellemes egyéniségként értékes és hasznos tagjai 
legyenek a helyi közösségnek, a nemzetnek és az emberiségnek; emberebb emberré és magyarabb 
magyarrá váljanak. Ezt a következőkkel éri el: 

 (2) Testi, szellemi, lelki, társas, érzelmi és jellemfejlődésük során bevonja a fiatalokat egy informális nevelési 
folyamatba. 

 (3) Sajátos módszert használ, amelynek célja a nevelés és önnevelés útján a magabiztos, támogató, felelős 
és elkötelezett személlyé formálás. 

 (4) Segíti, hogy a fiatalok a cserkészfogadalomban és a cserkésztörvényben kifejezett lelki, társadalmi és 
személyes elvek alapján értékrendet alakítsanak ki. 

ALAPELVEK 

A	cserkész	kötelessége	Isten	iránt	

6. §  A cserkész kötelessége az Istenbe vetett hitéből fakadó lelkiség megélése. 
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A	cserkész	kötelessége	hazája	és	embertársai	iránt	

7. §  A cserkész hűséges hazája iránt, és teljesíti állampolgári kötelességeit. Hozzájárul a helyi, nemzeti és 
nemzetek közötti békéhez, megértéshez és együttműködéshez. Tevékenyen részt vesz a társadalom 
életében, tiszteletben tartja az emberi méltóságot, és óvja a természetet. 

A	cserkész	kötelessége	önmaga	iránt	

8. §  A cserkész felelős saját tettei és fejlődése iránt. 

CSERKÉSZFOGADALOM ÉS CSERKÉSZTÖRVÉNY 

A	cserkészfogadalom	

9. § (1) A cserkészfogadalom: 
„Én, … (teljes név) fogadom, hogy híven teljesítem kötelességeimet, melyekkel Istennek, hazámnak és 
embertársaimnak tartozom. Minden lehetőt megteszek, hogy másokon segítsek. Ismerem a 
cserkésztörvényt, és mindenkor megtartom.” 

 (2) A cserkésztiszti fogadalom: 
„Én, … (teljes név) becsületemre fogadom, hogy híven teljesítem kötelességeimet, amelyekkel Istennek, 
hazámnak és embertársaimnak tartozom. Minden lehetőt megteszek, hogy másokon segítsek. Ismerem 
a cserkésztörvényt és azt mindenkor megtartom. A rám bízott cserkészeket legjobb tehetségem szerint 
nevelem, és mindenben jó példával járok előttük. Példámmal és munkámmal arra törekszem, hogy a 
társadalom, a család és az egyes emberek életében a cserkésztörvény szelleme minél jobban 
megvalósuljon. Semmiféle vallás-, vagy magyarellenes társulatnak tagja nem vagyok, és nem leszek.” 

 (3) A Szövetségben alkalmazott fogadalmaknak az (1) bekezdésben leírt fogadalom az alapja. 
a) A nevelési program tartalmazza az egyes korosztályok fogadalmát (pl. kiscserkész ígéret). 
b) A felnőttprogram tartalmazhat fogadalmakat. 

A	cserkésztörvény	

10. §  A cserkésztörvény: 
1. A cserkész egyenes lelkű, és feltétlenül igazat mond. 
2. A cserkész híven teljesíti kötelességeit, melyekkel Istennek, hazájának és embertársainak tartozik. 
3. A cserkész ahol tud, segít. 
4. A cserkész minden cserkészt testvérének tekint. 
5. A cserkész másokkal szemben gyengéd, magával szemben szigorú. 
6. A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz és kíméli a növényeket. 
7. A cserkész feljebbvalóinak jó lélekkel és készségesen engedelmeskedik. 
8. A cserkész vidám és meggondolt. 
9. A cserkész takarékos. 
10. A cserkész testben és lélekben tiszta. 

11. §  A cserkészmódszer lényeges elemei: 
a) őrsben (kisközösségben) való élet, amely felnőtt példamutatás és útmutatás mellett magában 

foglalja a következőket: a felelősség fokozatos megismerése és elfogadása, a jellemfejlődésre 
irányuló önállóságra való képzés, továbbá a kompetencia, az önbizalom, a megbízhatóság, valamint 
az együttműködésre és a vezetésre alkalmassá tevő képességek megszerzése, 

b) a cserkészfogadalom és cserkésztörvény, 
c) a cselekedve tanulás (learning by doing), 
d) a folyamatos, ösztönző, vonzó és hasznos tevékenységek, főként a természetben, 
e) a magyar kultúra ápolása, különös tekintettel a népi hagyományokra. 
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KOROSZTÁLYOK 

12. §  A tagok a Szövetség céljainak elérése érdekében korosztályokba szerveződnek 

TAGSÁG 

A SZÖVETSÉG TAGJAI 

13. § (1) Működő tag: fogadalmat tett természetes személy (a továbbiakban: cserkész). A működő tagot a pártoló 
tag jogállása illet meg. A működő tag a teljes jogú tag tagdíjának mértékét el nem érő hozzájárulást ad a 
Szövetség részére. 

 (2) Teljes jogú tag: az a cserkész, aki 18. életévét betöltötte, és aki a teljes jogú tagok közé az Elektronikus 
Cserkész Tagnyilvántartó rendszerben (a továbbiakban: ECSET) való személyes aktiválás által vagy 
csapatparancsnoka útján felvételt nyert (a továbbiakban: felnőtt tag). 

  a) Jelen alapszabály hatályba lépését követően jogi személy nem nyerhet felvételt a Szövetség teljes 
jogú tagjai közé. A korábban teljes jogú tagságot nyert jogi személyeket (korábban: jogi személy rendes 
tagok, fenntartó testületek) tagsági joguk megszűnéséig az általuk fenntartott cserkészcsapatban a 
felnőtt tag jogai és kötelességei illetik meg (a továbbiakban: jogi személy teljes jogú tag). Tagsági 
jogaikat törvényes képviselőjük útján képviselik a cserkészcsapatban.  

  b) A jogi személy teljes jogú tag egyetlen általa fenntartott cserkészcsapat taglétszámához egy fővel 
hozzászámítandó. Amennyiben egy teljes tagsági joggal rendelkező jogi személy több cserkészcsapatot 
tart fenn, úgy a jogi személy írásban nyilatkozik, hogy az adott naptári évben melyik általa fenntartott 
cserkészcsapat tagja kíván lenni. A cserkészcsapat megszűnésének esetét kivéve a jogi személy egy 
adott naptári éven belül nem lehet másik cserkészcsapat tagja. 

 (3) Pártoló tag: természetes vagy jogi személy, aki a Szövetség vagy valamely szervezeti egysége munkáját 
anyagi támogatással, vagy bármely más módon érdemben és jelentősen segíti, és kérelmére az 
országos elnökség által felvételt nyer. 

 (4) Tiszteletbeli tag: természetes személy, akinek egy kerület, körzet vagy csapat képviselője vagy egy teljes 
jogú tag részletes ajánlása alapján a Magyar Cserkészszövetség országos elnöksége példaszerű 
életvitele és munkássága elismeréseképpen tiszteletbeli tagságot adományoz. 

 (5) Tagjelölt: fogadalmat nem tett természetes személy, aki kérte felvételét valamely cserkészcsapatba. A 
fogadalomtétel után a csapatparancsnok gondoskodik a tagjelölt működő tagként való átvezetéséről az 
ECSET rendszerben. 

A TAGSÁG LÉTREJÖTTE ÉS MEGSZŰNÉSE 

14. § (1) Cserkész vagy felnőtt tag lehet az, aki 
a) fogadalmat tett, 
b) írott nyilatkozatban (kiskorú esetén törvényes képviselője által is aláírva) kérte felvételét egy 

cserkészcsapatba, 
c) a cserkészcsapat parancsnoka a csapatba felvette, és 
d) befizette az esedékes tagdíjat. 

 (2) Tagjelölt az lehet, aki: 
a) írott nyilatkozatban (kiskorú esetén törvényes képviselője által is aláírva) kérte felvételét egy 

cserkészcsapatba és 
b) a cserkészcsapat parancsnoka a csapatba felvette. 

15. § (1) Ha a tag az adott év március 1-jéig nem fizette be a tagdíjat, a Szövetség felszólítja a tagot a tagdíj 
befizetésére. 

 (2) Ha a tag az adott év június 30-ig nem fizette be a tagdíjat, és legalább két felszólítást kapott, működő 
vagy teljes jogú tagsági viszonya megszűnik. 

16. § (1) A működő vagy teljes jogú tagság megszűnik 
a) a tagdíj befizetésének elmulasztásával, a 15. § rendelkezései szerint. 

Törölt: kérelmére 
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b) a tag kilépésével. A szervezeti és működési szabályzat függelékét képező kilépési nyilatkozatot a 
cserkészcsapat parancsnokához vagy az országos elnökséghez kell a kilépő tagnak benyújtania, aki 
vagy amely a benyújtást követő nyolc napon belül intézkedik a tag ECSET-ben történő törléséről. 

c) a tag Szövetségből való kizárásával. A tag kizárása etikai eljárás keretén belül lehetséges, 
amennyiben a  tag a Szövetség érdekeivel ellentétesen cselekszik, a Szövetség jó hírét sértő vagy 
nem cserkészhez méltó magatartást tanúsít (lásd 9-10. §). A tag az eljárás során mind személyesen, 
mind írásban előterjesztheti védekezését. Az etikai bizottság döntése ellen a tag az etikai 
szabályzatban részletezett módon fellebbezéssel élhet. 

d) amennyiben cserkészcsapatbeli tagsága három hónapon túl szünetel [17. § (1)-(2)] 
e) a tag halálával. 

 (2) A tagjelöltség megszűnik: 
 a) működő taggá válással 
 b) ha a tagjelölt két év után nem köteleződik el (azaz nem tesz ígéretet vagy fogadalmat) 

c) a tagjelölt kilépésével. A szervezeti és működési szabályzat mellékletét képező kilépési 
nyilatkozatot a cserkészcsapat parancsnokához vagy az országos elnökséghez kell a kilépő tagnak 
benyújtania, aki vagy amely a benyújtást követő nyolc napon belül intézkedik a tag adatainak az 
ECSET-ben történő törléséről.  

d) a tagjelölt cserkészcsapatban való aktív tevékenységének egy éven túli hiányával. Erre a 
csapatparancsnok figyelmezteti a tagjelöltet, ill. kiskorú esetén törvényes képviselőjét. Ennek 
eredménytelensége után a tagjelölt kizárásáról a csapatparancsnok dönt.   

e) a tagjelölt Szövetségből való kizárásával. A tagjelölt kizárása etikai eljárás keretén belül lehetséges, 
amennyiben a  tagjelölt az Szövetség érdekeivel ellentétesen cselekszik, az Szövetség jó hírét sértő 
vagy nem cserkészhez méltó magatartást tanúsít (lásd 9-10. §). A tagjelölt az eljárás során mind 
személyesen, mind írásban előterjesztheti védekezését. Az etikai bizottság döntése ellen a tagjelölt 
az etikai szabályzatban részletezett módon fellebbezéssel élhet.  

 f) a tagjelölt halálával.  

CSAPATTAGSÁG 

17. § (1) A tagjelölt, a cserkész és a felnőtt tag tagja egyetlen általa választott cserkészcsapatnak. A 
cserkészcsapat tagja az, akit a csapatparancsnok az írott belépési nyilatkozat elfogadásával a 
cserkészcsapatba felvesz. A csapattagság megszűnik, ha a tag kilép a cserkészcsapatból, az általa 
választott cserkészcsapat megszűnik, valamint a tagság megszűnésével [16. §]. 

 (2) A cserkészcsapat megszűnése esetén a cserkészcsapat aktív cserkésze három hónapon belül másik 
cserkészcsapatot választ.  

A TAGOK KÖTELESSÉGEI ÉS JOGAI 

18. § (1) A cserkész kötelességei: 
a) a cserkészfogadalom és a cserkésztörvény szellemében él, 
b) betartja ezt az alapszabályt és a Szövetség rá vonatkozó szabályzatait valamint a Szövetség 

szerveinek rá vonatkozó határozatait, 
c) befizeti az adott évi tagdíjat vagy az országos küldöttgyűlés által meghatározott minimális anyagi 

hozzájárulást, és 
d) nem veszélyezteti a Szövetség céljainak megvalósulását. 

 (2) A cserkész jogai: 
a) részt vehet a Szövetség tevékenységében és rendezvényein, 
b) az erre vonatkozó szabályoknak megfelelően használhatja a Szövetség ingó és ingatlan 

vagyontárgyait, és 
c) viselheti a vonatkozó szabályzatban meghatározott cserkészruhát és cserkészjelvényt. 

 (3) A felnőtt tag joga továbbá, hogy az ebben az alapszabályban és más szabályzatokban meghatározottak 
szerint 
a) éljen szavazati jogával, és 
b) tisztségekre megválasszák. 

Törölt: vagy ha a csapatvezetőség 
nyomós indokkal, abszolút többséggel 
kizárja
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 (4) A pártoló és a tiszteletbeli tagot megilletik a (2) bekezdés a) pontban szereplő jogok; kötelességük az 
(1) bekezdés d) pontjának tiszteletben tartása. 

 (5) A tagjelölt kötelességei:  
  a) törekedni a cserkészfogadalom és a cserkésztörvény szellemében élni, 
  b) betartja ezt az alapszabályt és a Szövetség rá vonatkozó szabályzatait valamint, a Szövetség 

szerveinek rá vonatkozó határozatait,   
  c) nem veszélyezteti a Szövetség céljainak megvalósulását. 
 (6) A tagjelölt jogai:  
  a) részt vehet a Szövetség tevékenységében és rendezvényein,  
  b) az erre vonatkozó szabályoknak megfelelően használhatja a Szövetség ingó és ingatlan vagyontárgyait, 

és  
  c) viselheti és használhatja a vonatkozó szabályzatban meghatározott cserkészruhát és cserkészjelvényt. 
 (7) A jogi személy teljes jogú tag kötelessége 
  a) betartja ezt az alapszabályt és a Szövetség rá vonatkozó szabályzatait valamint a Szövetség 

szerveinek rá vonatkozó határozatait, 
  b) befizeti az adott évi tagdíjat 
  c) nem veszélyezteti a Szövetség céljainak megvalósulását. 

CSERKÉSZCSAPAT 
19. § (1) A cserkészcsapat a Szövetség legkisebb szervezeti egysége. 
 (2) A cserkészcsapat legalább két aktív felnőtt tagból és legalább két működő őrsből áll. 

CSERKÉSZCSAPAT LÉTREJÖTTE ÉS MEGSZŰNÉSE 

20. § (1) Cserkészcsapatot (a továbbiakban: csapat) legalább két felnőtt tag indíthat. 
 (2) Cserkészcsapat indításának szándéka esetén fel kell venni a kapcsolatot a területileg illetékes kerület 

elnökségével. 
 (3) A kerületi elnökség tájékoztatást ad a cserkészcsapatot indítók számára a cserkészcsapat indításának 

feltételeiről és a szükséges képzések elvégzésének és a szükséges tudás megszerzésének lehetőségéről. 
 (4) A kerületi elnökség kinevez egy mentort, aki tanáccsal, gyakorlati lehetőségekkel és más lehetséges 

formákban támogatja az induló cserkészcsapatot, továbbá kinevezhet egy mentorcsapatot, mely az 
induló cserkészcsapatot saját rendezvényeire befogadja.  

 (5) Ha az induló cserkészcsapatban a 19. § (2) bekezdésében leírt feltételek teljesülnek, akkor ezt a tényt 
jelenteni kell a kerületi elnökségnek, amely kezdeményezi az országos tanácsnál, hogy vegye 
nyilvántartásba az induló cserkészcsapatot. A cserkészcsapat a nyilvántartásba vétellel jön létre. 

21. § (1) Ha a 19. § (2) bekezdésében leírt feltételek egy cserkészcsapatban huzamosabb ideig nem teljesülnek, a 
kerületi elnökség kezdeményezheti az országos tanácsnál a cserkészcsapatnak a Szövetség 
nyilvántartásából való törlését. 

 (2) Az illetékes kerület véleményének kikérése után az országos tanács törli a cserkészcsapatot a 
nyilvántartásból, ha a két éven keresztül 
a) nem számol be tevékenységéről, vagy 
b) nem érkezik tagdíjbefizetés a csapattól. 

 (3) A cserkészcsapat a nyilvántartásból való törléssel szűnik meg. 

ŐRS 

22. § (1) 4–12 azonos korosztályba tartozó cserkész vagy tagjelölt őrsöt (kisközösség) alkot. A valamely 
korosztályba tartozó tag őrsbe tartozik. 

 (2) Az őrsöt előírt cserkészképesítéssel rendelkező cserkész vagy felnőtt tag vezeti, akit –  ha van 
rajparancsnok, annak javaslatára –  a csapatparancsnok nevez ki. 
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 (3) Az őrsvezető 
a) szervezi az őrs életét, 
b) vezeti az őrsöt, és 
c) képviseli az őrsöt. 

RAJ 

23. § (1) A cserkészcsapat rajokra osztható. A raj őrsökből áll, amelyek lehetőleg azonos korosztályúak vagy 
azonos területen működnek. 

 (2) Ha a cserkészcsapatban nincsenek rajok, akkor az alábbiakban rajon a cserkészcsapatot, 
rajparancsnokon pedig a csapatparancsnokot vagy a rajparancsnoki feladatok ellátására kinevezett 
helyettesét kell érteni. 

 (3) A rajt előírt cserkészképesítéssel rendelkező felnőtt tag vezeti, akit a csapatparancsnok nevez ki. A 
rajparancsnok a Szövetség nevelési programjának legfőbb alkalmazója, és így a Szövetségben folyó 
nevelőmunka elsődleges végzője. 

 (4) A rajparancsnok 
a) figyelemmel kíséri az egyes cserkészek fejlődését, 
b) figyelemmel kíséri az őrsök életét és lehetőleg jelen van tevékenységeiknél, 
c) támogatja az őrsvezetőket, és felügyeli munkájukat, 
d) képviseli a rajt, 
e) kapcsolatot tart a szülőkkel, 
f) tevékenységeket szervez a raj számára, és 
g) a csapatparancsnoknak javaslatot tesz az őrsvezetők kinevezésére. 

CSAPATVEZETŐSÉG 

24. § (1) A csapatvezetőség a cserkészcsapat vezető szerve, célja a csapat életének szervezése és a minőségi 
cserkészmunka biztosítása. 

 (2) A csapatvezetőség 
a) szervezi a csapat életét a Szövetség nevelési és felnőttprogramja szerint, 
b) meghatározza a csapat fejlődésének irányát, 
c) gyarapítja a csapat működéséhez szükséges erőforrásokat, 
d) elfogadja a cserkészcsapat adott cserkészévre szóló munkatervét és költségvetését, 
e) tagjai a cserkészcsapat életébe a cserkészcsapat környezetéből szükség szerint igyekeznek új 

cserkészvezetőket bevonni, és 
f) tagjai gondoskodnak továbbképzésükről. 

 (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. 

Csapatparancsnok	

25. § (1) A csapatvezetőség javaslatára a csapat felnőtt tagjai önmaguk közül egy előírt cserkészképesítéssel 
rendelkező tagot javasolnak csapatparancsnoknak, akinek megbízásáról az illetékes cserkészkerület 
elnöksége véleményének figyelembevételével az országos vezetőtiszt dönt. 

 (2) A csapatparancsnok erkölcsi és jogi felelősséggel tartozik a cserkészcsapat folyamatos működéséért és 
fejlődéséért, a cserkészcsapatban folyó cserkészmunka színvonaláért és a csapat anyagi ügyeiért. 

 (3) A csapatparancsnok 
a) a cserkésztörvény, ezen alapszabály és a Szövetség többi szabályzata, valamint a Szövetség, a kerület 

és a körzet döntéseinek megfelelően vezeti a csapatot, 
b) összehívja és vezeti a csapatvezetőség üléseit, 
c) képviseli a cserkészcsapatot, 

Törölt: d) a csapatvezetőség által 
esetlegesen felkért felnőtt tag vagy 
tagok és¶
e) a csapatvezetőség által 
esetlegesen felkért, szövetségi 
tagsággal nem rendelkező személy 
vagy személyek.¶

Törölt: választanak 
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d) kinevezi az őrsvezetőket, ha van rajparancsnok a cserkészcsapatban, akkor a megfelelő rajparancsnok 
javaslatára, 

e) kinevezhet rajparancsnokokat, 
f) kinevezhet egy vagy több csapatparancsnok-helyettest a helyettesítési jogkörök meghatározásával, és 
g) a csapatvezetőségnek és a csapat felnőtt tagjainak évente beszámolót készít, amely tartalmazza az 

előző cserkészév csapatmunkatervének és költségvetésének megvalósulását. 

A	cserkészcsapat	felnőtt	tagi	gyűlése	

26. § (1) A cserkészcsapat felnőtt tagi gyűlését összehívhatja a csapatparancsnok, a csapatparancsnok helyettese 
vagy a felnőtt tagok legalább egynegyede.  

A	cserkészcsapat	gazdálkodása	

27. § (1) A cserkészcsapat vagyona a csapatban folyó nevelési tevékenységet szolgálja. A cserkészcsapat a 
Szövetség része, így vagyona egyben a Szövetség vagyona is. A cserkészcsapat évente frissített leltárt 
vezet vagyonáról. 

 (2) A cserkészcsapat pénzügyeiben átláthatóvá kell tenni, hogy az egyes tevékenységek költségeiből 
mennyit állt a cserkészcsapat, mennyit állt a fenntartó és mennyit álltak esetleges más közreműködők. 

CSAPATKÜLDÖTT 

28. § (1) A csapat teljes jogú tagjai önmaguk közül a csapat teljes taglétszámára vonatkozóan minden 
megkezdett 35 fő után választanak egy küldöttet és egy pótküldöttet, aki a cserkészcsapatot a kerületi 
küldöttgyűlésen képviseli. 

 (2) A csapatküldött megbízatása a következő – az adott mandátumra választott – csapatküldött 
megválasztásáig, de legkésőbb a választást követő év szeptember hónap 30. napjáig szól, ennek 
leteltével megszűnik. Rendkívüli küldöttválasztó ülésen a csapatküldött visszahívható. 

TANÁCSADÓ TESTÜLET 

29. § (1) A csapatvezetőség legfeljebb három cserkészévre felkérhet szövetségi tagsággal nem rendelkező 
személyeket arra, hogy alkossanak tanácsadó testületet, és így segítsék a cserkészcsapat munkáját. A 
tanácsadó testület létszáma legalább 3 fő, közülük legalább 1 fő a csapat egy cserkészének szülője. 

 (2) A tanácsadó testület ülését a csapatparancsnok hívja össze évente legalább kétszer. 

FENNTARTÓ 

30. § (1) A cserkészcsapat megállapodást köthet egy vagy több jogi személlyel (a továbbiakban: fenntartó) a 
cserkészcsapat fenntartásáról. 

 (2) A megállapodásban részletezni kell, hogy a fenntartó milyen – elsősorban természetbeni – 
támogatással segíti a cserkészcsapat munkáját. A fenntartóval kötött megállapodás elektronikus 
példányát a csapatparancsnok haladéktalanul megküldi a kerületi és az országos elnökségnek. 

 (3) A fenntartó nem lehet politikai párt vagy gazdasági társaság. A cserkészcsapat politikai párttal vagy 
gazdasági társasággal kötött ilyen jellegű megállapodása semmis. 

CSERKÉSZKÖRZET 
31. § (1) A cserkészcsapat tartozhat egyetlen, saját maga által választott cserkészkörzethez (a továbbiakban: 

körzet). 
 (2) A körzet legalább három, egymáshoz földrajzilag közeli cserkészcsapatból áll. 
 (3) Körzet nyilvántartásba vételét az érintett kerületi elnökség vagy kerületi elnökségek kezdeményezik az 

országos tanácsnál. A cserkészkörzet a nyilvántartásba vétellel jön létre és ugyanilyen eljárással, a 
nyilvántartásból való törléssel szűnik meg. 

Törölt: ¶

Törölt: felnőtt tagjai 
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CSERKÉSZKERÜLET 
32. § (1) A Szövetség működési területe, Magyarország, cserkészkerületekre (a továbbiakban: kerület) oszlik. 
 (2) A kerület területe egy vagy több, egymással határos megyéből áll. Egy megye egyetlen kerülethez 

tartozik. 
 (3) Pest megyére és Budapestre a (2) bekezdést nem kell alkalmazni. 
 (4) A kerületek felsorolását, kiterjedését a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza. 

KERÜLET LÉTREJÖTTE ÉS MEGSZŰNÉSE 

33. §  Kerület meglévő kerület szétválásával jöhet létre a következő módon: 
a) A kerületi küldöttgyűlés elfogad egy határozatot, amely kimondja, hogy a kerület több kerületre 

kíván szétválni. A határozathoz csatolni kell egy hatásvizsgálatot, amely minden kétséget kizáróan 
bemutatja, hogy az így létrejövő új, kisebb kerületek teljes mértékben képesek teljesíteni az ezen 
alapszabály és más szabályzatok, valamint a jogszabályok által rájuk rótt kötelezettségeket. 

b) Az országos elnökség értékeli a határozatot, és javaslatot tesz az országos tanácsnak. 
c) A kerületek az országos tanács nyilvántartásba vételről szóló döntésével jönnek létre. 

34. § (1) Kerület egy szomszédos kerülettel való egyesüléssel vagy egyesítéssel szűnik meg. A kerület területe 
több szomszédos kerülethez is kerülhet. 

 (2) Az egyesülés menete: 
a) Az érintett kerületek küldöttgyűlései elfogadnak egy-egy határozatot, amely kimondja az egyesülési 

szándékot. 
b) Ezt követően a kerületek egyesülése az országos tanács nyilvántartásba vételről szóló döntésével 

történik meg. 
 (3) Az egyesítés menete: 

a) Az országos elnökség, miután megvizsgálta a kerületi elnökség előző naptári évről szóló 
beszámolóját, és megállapítja, hogy a kerület nem képes teljes mértékben teljesíteni az ezen 
alapszabály és más szabályzatok, valamint a jogszabályok által rá rótt kötelezettségeket, javasolja az 
országos tanácsnak, hogy a kerületet egyesítse valamely szomszédos kerülettel. 

b) Az országos tanács abszolút többséggel dönt az országos elnökség javaslatáról. 

KERÜLETI KÜLDÖTTGYŰLÉS 

35. § (1) A kerületi küldöttgyűlés a kerület vezető szerve. 
 (2) A kerületi küldöttgyűlés 

a) elfogadja a kerületi elnökség előző naptári évről szóló beszámolóját, 
b) elfogadja a kerület adott naptári évre szóló költségvetését, 
c) a kerületben működő csapatok előírt cserkészképesítéssel rendelkező felnőtt tagjai közül 

megválasztja a kerületi elnökséget, 
d) a kerület lehetőleg előírt cserkészképesítéssel rendelkező felnőtt tagjai közül a kerület teljes 

taglétszámára vonatkozóan minden megkezdett 100 fő után választ egy küldöttet és egy 
pótküldöttet, de legalább három küldöttet és három pótküldöttet, aki a kerületet a következő rendes 
kerületi küldöttgyűlésig az országos küldöttgyűlésen képviseli, és 

e) a kerület lehetőleg előírt cserkészképesítéssel rendelkező felnőtt tagjai közül a kerület teljes 
taglétszámára vonatkozóan minden megkezdett 1000 fő után választ egy országostanács-tagot és 
egy országostanács-póttagot. 

 (3) A kerületi küldöttgyűlés tagjai a cserkészcsapatok küldöttei. 
 (4) A kerületi küldöttgyűlés tanácskozási jogú tagjai: 

a) a kerületi elnökség tagjai (nem saját cserkészcsapataik képviseletében), 
b) a kerületi tanácsadó testület tagjai, 
b) a kerülettel szomszédos kerületek elnökségének egy-egy tagja, 
c) az országos elnökség egy tagja és 

Törölt: legfőbb 



 

– 11 /23 –  

d) a határon túli magyar cserkészszövetségek kerülettel szomszédos területi egységei elnökségének 
egy-egy tagja. 

 (5) A kerületi küldöttgyűlést a kerület elnöke hívja össze a napirend-tervezet kiküldésével legkésőbb az ülés 
előtt négy héttel. A kerületi küldöttgyűlés saját tagjai közül megválasztja levezető elnökét. 

 (6) A kerületi küldöttgyűlés évente legalább egyszer ülésezik. Az évi rendes ülésre januárban vagy 
februárban kerül sor. 

 (7) A kerületi küldöttgyűlés rendkívüli ülését össze kell hívni, ha azt tagjainak egyötöde, a kerületi elnökség 
vagy a felügyelőbizottság kéri. 

 (8) A kerületi küldöttgyűlés jegyzőkönyvének elektronikus példányát az ülés után legkésőbb egy héttel, 
egyik nyomtatott és hitelesített példányát az ülés után legkésőbb négy héttel meg kell küldeni az 
országos elnökségnek. 

KERÜLETI ELNÖKSÉG 

36. § (1) A kerületi elnökség a kerület operatív és stratégiai szerve: támogatja a kerület csapatait, biztosítja a 
kerület zökkenőmentes működését, és kialakítja a kerület fejlődésének irányait. 

 (2) A kerületi elnökség 
a) a cserkésztörvény, ezen alapszabály és a Szövetség többi szabályzata, valamint a Szövetség és a 

kerületi küldöttgyűlés döntéseinek megfelelően vezeti a kerületet, 
b) segíti és figyelemmel kíséri a csapatok és a körzetek megalakulását, működését, valamint esetükben 

ennek az alapszabálynak, a Szövetség többi szabályzatának és iránymutatásának, valamint nevelési 
és felnőttprogramjának megvalósulását, 

c) támogatja a kerület meglévő és új cserkészcsapatait és cserkészkörzeteit 
ca) információval, 
cb) vezetői fejlesztésével, 
cc) szakmai és pedagógiai tudással és 
cd) mentorálás biztosításával, 

d) biztosítja a kerület működésének (többek között pénzügyi és adminisztratív) feltételeit, 
e) tevékenységeket szervez a Szövetség tulajdonában álló vagy általa kezelt ingatlanokba; az 

ingatlanokat kezeli, karbantartja és fejleszti, 
f) kezeli, karbantartja és fejleszti a Szövetség tulajdonában álló eszközöket, és a tagság részére 

biztosítja ezek használatának feltételeit, 
g) évente legalább négyszer írásban tájékoztatja a kerület csapatait a kerületet érintő ügyekről, 
h) megszervezi a kerületi küldöttgyűlést, 
i) rendszeres szakmai kapcsolatot tart a kerület területén működő 

ia) államigazgatási hivatalokkal és ezek szerveivel, 
ib) köznevelési és egyéb hatóságokkal és 
ic) egyházakkal, 

j) működteti a kerületi irattárat, 
k) vezeti a kerületi határozatok tárát, amely a kerületi küldöttgyűlés és a kerületi elnökség határozatait 

tartalmazza, 
l) az a)–k) pontok alapján beszámolót készít a kerületi küldöttgyűlésre, amely tartalmazza a kerület és 

az elnökség előző évi tevékenységeit és az előző évi költségvetés végrehajtását. Ezt a beszámolót a 
kerületi küldöttgyűlés által elfogadott formában március 15-ig elküldi az országos elnökségnek, 

m) a kerületi küldöttgyűlés számára elfogadásra elkészíti az adott év költségvetés tervezetét. A 
küldöttgyűlés által elfogadott költségvetést március 15-ig elküldi az országos elnökségnek, és 

n) megválasztja az országos küldöttgyűlésen képviseleti joggal rendelkező tagját. 
 (3) A kerületi elnökség feladatai ellátásának elősegítésére igénybe veheti a Szövetség által fizetett 

alkalmazottak vagy önkéntesek munkáját. 
 (4) A kerületi elnökség tagjai: 

a) a kerületi elnök, a kerület általános képviselője, 
b) a kerületi ügyvezető elnök, a kerület rendelkezésére álló erőforrások gyarapításának felelőse, és 
c) a kerületi vezetőtiszt, a kerületben zajló cserkészet szakmai irányítója. 
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 (5) A konkrét feladatokat az elnökség tagjai egymást közt elosztják, ennek során a fentiektől eltérhetnek. 
 (6) A kerületi elnökség tagjai az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: civil törvény) 
értelmében a Szövetség felelős személyei. 

 (7) A kerületi elnökség elnöke a kerületi elnök. 
 (8) A kerületi elnökség évente legalább ötször ülésezik. 

Kerületi	tanácsadó	testület	

37. § (1) A kerületi elnökség saját megbízatásának idejére felkérhet szövetségi tagsággal rendelkező és nem 
rendelkező személyeket, hogy alkossanak kerületi tanácsadó testületet, és így segítsék a kerületi 
cserkészmunkát. A testület tagjainak száma legalább három fő. 

 (2) A tanácsadó testület ülését a kerületi elnök hívja össze évente legalább kétszer. 

Egyéb	kerületi	vezetők	

38. §  A kerületi elnökség tagjai munkájuk segítésére, meghatározott vezetői feladatok ellátására kerületi 
korosztályi, szakmai és szakági vezetőket nevezhetnek ki. A kerületi szakvezetők együttműködnek a 
szakterületükön illetékes országos szakvezetőkkel. 

A	kerület	gazdálkodása	

39. § (1) A kerület pénzügyeit önálló bankszámlán bonyolítja. A bankszámla feletti rendelkezési jogot a kerületi 
elnökség tagjai, egyenként és önállóan gyakorolják. 

 (2) Tagdíj csak a kerületi bankszámlára, illetve házipénztárba fizethető be. Amennyiben a kerület nem 
teljesíti az elvárható minimális pénzügyi, beszámolási és átutalási kötelességeit, az országos tanács 
felfüggesztheti a tagdíjbeszedési jogát. Ebben az esetben a Szövetség központi bankszámlájára vagy 
házipénztárába történik a befizetés. 

 (3) A kerület által szervezett tevékenységek költségét a kerület fizeti. Kivételes és indokolt esetben a kerület 
megállapodást köthet más cserkész célú ifjúsági civil szervezettel, ebben az esetben átláthatóvá kell 
tenni a tagok által cserkész célú tevékenységre fizetett összegek felhasználását. 

 (4) Fogyóeszköz kivételével csak a kerület szerezhet be a tagi befizetésekből finanszírozott tevékenységhez 
kapcsolódóan tárgyi eszközt. Ettől a kerületi elnökség határozatával kivételes esetben el lehet térni. 

 (5) A kerület a Szövetség része, így vagyona egyben a Szövetség vagyona is. A kerület évente frissített 
leltárt vezet vagyonáról. 

ORSZÁGOS SZINT 

ORSZÁGOS KÜLDÖTTGYŰLÉS 

40. § (1) Az országos küldöttgyűlés a Szövetség legfőbb szerve. 
 (2) Az országos küldöttgyűlés 

a) elfogadja és módosítja a Szövetség alapszabályát, 
b) elfogadja és módosítja a Szövetség nevelési programját, 
c) elfogadja az országos elnökség, az etikai bizottság és a felügyelőbizottság előző naptári évről szóló 

beszámolóját, 
d) elfogadja a Szövetség előző évről szóló pénzügyi beszámolóját a közhasznúsági melléklettel, 
e) elfogadja a Szövetség adott naptári évre szóló költségvetését és az előző naptári évről szóló 

számviteli beszámolóját, 
f) elfogadja a következő naptári évi tagdíj mértékét, 
g) létrehozza és megszünteti a lelki közösségeket, 
h) tájékoztatást kap a Szövetség által részben vagy egészben tulajdonolt gazdasági társaságok 

eredménykimutatásairól, 
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i) megválasztja az országos elnökséget, a felügyelőbizottság és az első- és másodfokú etikai bizottság 
tagjait, valamint 

j) tagjai négyötödének igen szavazatával kimondhatja a Szövetség más szervezettel való egyesülését 
vagy feloszlását. 

 (3) Az országos küldöttgyűlés tagjai a kerületek küldöttei. 
 (4) Az országos küldöttgyűlés tanácskozási jogú tagjai: 

a) a kerületi elnökségek egy-egy tagja, 
b) az országos elnökség tagjai, 
c) az országos szakvezetők, 
d) a Szövetség igazgatója, 
e) a felügyelőbizottság tagjai, 
f) a Magyar Cserkészszövetségek Fórumához tartozó cserkészszövetségek elnökségének egy-egy tagja és 
g) a Szövetségben lelki közösséget működtető egyházak egy-egy képviselője. 

 (5) Az országos küldöttgyűlést az országos elnök hívja össze a napirend-tervezet kiküldésével legkésőbb az 
ülés előtt négy héttel. Az országos küldöttgyűlés saját tagjai közül megválasztja levezető elnökét. A 
napirendi pontokhoz tartozó előterjesztéseket legkésőbb az ülést megelőző huszonötödik napon kell a 
Magyar Cserkészszövetség hivatalos honlapján közzétenni. 

 (6) Ha az összehívó kifejezetten másként nem rendelkezik, az országos küldöttgyűlés évente egyszer, a 
május 10-ét követő szombaton ülésezik. 

 (7) Az országos küldöttgyűlés rendkívüli ülését össze kell hívni, ha azt tagjainak egyötöde, az országos 
tanács, az országos elnökség vagy a felügyelőbizottság kéri. 

ORSZÁGOS TANÁCS 

41. § (1) Az országos tanács a Szövetség fő stratégiai döntéshozó szerve. 
 (2) Az országos tanács 

a) meghatározza a Szövetség fejlődésének stratégiai irányait, és folyamatosan figyelemmel kíséri a 
célok megvalósulását, 

b) az alapszabály kivételével elfogadja a Szövetség szabályzatait, 
c) tájékoztatást kér az országos elnökségtől, 
d) nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartásból törli a cserkészcsapatokat, a körzeteket és a kerületeket, 
e) megtárgyalja az országos küldöttgyűlés elé kerülő beszámolókat, valamint 
f) megválasztja, illetve felkéri a nevelési bizottság és a felnőttbizottság tagjait. 

 (3) Az országos tanács tagjai a kerületek által választott tagok. 
 (4) Az országos tanács tanácskozási jogú tagja: 

a) az országos elnökség tagjai, 
b) a kerületi elnökségek egy-egy tagja, 
c) a nevelési bizottság egy tagja, 
d) a felnőttbizottság egy tagja, 
e) a külügyi bizottság egy tagja, 
f) a felügyelőbizottság egy tagja, 
g) a lelki közösségek egy-egy küldött tagja és 
h) az országos szakvezetők. 

 (5) Az országos tanács saját tagjai közül megválasztja elnökét és alelnökét. Az országos tanács elnökét 
akadályoztatása esetén az alelnök teljes jogkörben helyettesíti. 

 (6) Az országos tanács évente legalább négyszer ülésezik. Az ülést az országos tanács elnöke a napirend-
tervezet kiküldésével hívja össze, legkésőbb az ülés előtt két héttel. A napirendi pontokhoz tartozó 
előterjesztéseket legkésőbb az ülést megelőző nyolcadik napon kell a Magyar Cserkészszövetség 
hivatalos honlapján közzétenni. 

 (7) Az országos tanács rendkívüli ülését össze kell hívni, ha azt tagjainak egyötöde, az országos elnökség 
vagy a felügyelőbizottság kéri. 
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Nevelési	bizottság	

42. § (1) A nevelési bizottság a Cserkészmozgalom Világszervezetének irányvonalai alapján elkészíti és 
naprakészen tartja a Szövetség nevelési programját. A nevelési bizottság a nevelési program tervezetét 
benyújtja az országos tanácsnak, amely azt megtárgyalja, majd elfogadásra benyújtja az országos 
küldöttgyűlésnek. 

 (2) Az országos tanács megválasztja az országos vezetőtiszt vagy bármely kerületi vezetőtiszt javaslatára a 
nevelési bizottság legalább öt, legfeljebb tizenkét tagját, valamint felkér három, szövetségi tagsággal 
nem rendelkező személyt, hogy legyen a nevelési bizottság tagja. 

 (3) A nevelési bizottság saját tagjai közül megválasztja elnökét. 
 (4) A nevelési bizottság évente legalább négyszer ülésezik. 
 (5) Az országos vezetőtiszt tanácskozási joggal részt vesz a bizottság munkájában. 

Felnőttbizottság	

43. § (1) A felnőttbizottság a Cserkészmozgalom Világszervezetének irányvonalai és a Szövetség nevelési 
programja alapján elkészíti és naprakészen tartja a Szövetségnek a felnőtt cserkészvezetők toborzására, 
kinevezésére, támogatására, képzésére és megtartására vonatkozó keretrendszerét (a továbbiakban: 
felnőttprogram). A felnőttbizottság a felnőttprogram tervezetét benyújtja az országos tanácsnak, amely 
azt megtárgyalja, majd elfogadásra benyújtja az országos küldöttgyűlésnek. 

 (2) Az országos tanács megválasztja az országos vezetőtiszt vagy bármely kerületi vezetőtiszt javaslatára a 
felnőttbizottság legalább öt, legfeljebb tizenkét tagját, valamint felkér három, szövetségi tagsággal nem 
rendelkező személyt, hogy legyen a felnőttbizottság tagja. 

 (3) A felnőttbizottság saját tagjai közül megválasztja elnökét. 
 (4) A felnőttbizottság évente legalább négyszer ülésezik. 
 (5) Az országos vezetőtiszt tanácskozási joggal részt vesz a bizottság munkájában. 

ORSZÁGOS ELNÖKSÉG 

44. § (1) Az országos elnökség a Szövetség végrehajtó szerve: biztosítja a Szövetség zökkenőmentes működését 
és fejlődését. 

 (2) Az országos elnökség 
a) biztosítja a Szövetség működésének feltételeit, 
b) gondoskodik a társadalmi, szakmai és egyéb szervezetekkel való kapcsolattartásról és a Szövetség 

megfelelő képviseletéről, ahogyan azt a Szövetség érdekei megkívánják, 
c) felügyeli a Szövetség országos rendezvényeit, és biztosítja ezek megfelelő háttérfeltételeit (irodai 

háttér, forrásteremtés, pénzügy, kommunikáció), 
d) segíti a csapatok nevelési munkáját, 
e) szervezi és biztosítja a Szövetség külső és belső kommunikációját, biztosítja a Szövetség internetes 

szolgáltatásait, és kiadja a Szövetség folyóiratait, 
f) felügyeli a cserkészgyűjtemény és a cserkészkönyvtár működését, a Szövetség tulajdonát képező 

létesítményeket és a Szövetség bérleményeit, irányítja ezek létesítését, fejlesztését és üzemeltetését, 
és felel ezekért, 

g) kinevezi az országos külügyi vezetőt, 
h) a külügyi bizottsággal együttműködve képviseli a Szövetséget a Magyar Cserkészszövetségek 

Fórumán, 
i) támogatja a kerületek működését, és az országos tanáccsal összhangban irányítja a Szövetség 

fejlesztési munkáit, 
j) írásban pontosan meghatározott jogköröket adhat át kerületi elnökségek tagjainak. Ez az átadás 

legfeljebb három évre szólhat, és bárhány alkalommal meghosszabbítható, 
k) a civil törvény és más vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével elfogadja és naprakészen tartja a 

cserkészcsapatokra és a kerületekre vonatkozó beszámolási rendet, 
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l) feldolgozza a kerületi elnökségek által március 15-ig elküldött beszámolókat és költségvetéseket 
annak fényében, hogy azok megfelelnek-e ezen alapszabály és a jogszabályok feltételeinek. Ezt 
követően javaslatot tesz az országos tanácsnak e beszámolók elfogadására vagy elutasítására, 

m) irányítja a szövetségi adminisztrációt, és lebonyolítja az országos szintet érintő adminisztrációt (tag- 
és vagyonnyilvántartás, gazdasági és pénzügyi adminisztráció, titkársági feladatok), 

n) összeállítja és naprakészen tartja a körzetek, a cserkészcsapatok, a fenntartók, a cserkészcsapatok és 
a kerületek háttérszervezetei, valamint a cserkészetet más módon támogató szervezetek jegyzékét, 

o) irodai és titkársági szolgáltatásokkal segíti az országos küldöttgyűlés, az országos tanács, a nevelési 
bizottság, a felnőttbizottság, a felügyelőbizottság és az etikai bizottság munkáját, 

p) működteti a Szövetség irattárát, 
q) hatáskörébe tartoznak mindazon országos ügyek, amelyek nem tartoznak más szerv hatáskörébe, 
r) vezeti az országos határozatok tárát, amely az országos küldöttgyűlés, az országos tanács és az 

országos elnökség határozatait tartalmazza, és 
s) az a)–r) pontok alapján beszámolót készít az országos küldöttgyűlésre, amely tartalmazza a 

Szövetség és az elnökség előző évi tevékenységeit, valamint az előző évi költségvetés végrehajtását, 
t) gondoskodik a tagság nyilvántartására létrehozott ECSET rendszer működtetéséről, a 

csapatparancsnokok, kerületi vezetők valamint a Szövetség titkársága révén a tagnyilvántartás 
vezetéséről. 

 (3) Az országos elnökség tagjai: 
a) az országos elnök, a Szövetség egységének megtestesítője, 
b) az országos ügyvezető elnök, a Szövetség rendelkezésére álló erőforrások gyarapításának felelőse, 

valamint 
c) az országos vezetőtiszt, a Szövetségben zajló cserkészet szakmai irányítója. 

 (4) A konkrét feladatokat az elnökség tagjai egymást közt elosztják, ennek során a fentiektől eltérhetnek. 
 (5) Az országos elnökség tagjai a civil törvény értelmében a Szövetség vezető tisztségviselői, a 

Szövetségben más választott tisztséget nem viselhetnek. 
 (6) Az országos elnökség elnöke az országos elnök. 
 (7) Az országos elnökség évente legalább hatszor ülésezik. 

A	Szövetség	képviselete	

45. § (1) A Szövetséget az országos elnök és az országos ügyvezető elnök önállóan képviseli. A Szövetséget az 
országos elnökség által megállapított esetekben és jogkörökben a Szövetség igazgatója, valamint az 
országos külügyi vezető képviseli. 

 (2) A Szövetség képviselete úgy történik, hogy a Szövetség nyomtatott vagy előnyomott neve fölé a 
képviseletre jogosult a nevét aláírja. 

 (3) A Szövetség bankszámlája feletti rendelkezési jogot az országos elnök, az országos ügyvezető elnök, 
valamint az országos elnökség jóváhagyásával a Szövetség igazgatója gyakorolja egyenként és 
önállóan. 

Külügyi	bizottság	

46. § (1) A külügyi bizottság a Szövetség külügyi tevékenységét összefogó és országos szinten összehangoló 
szerv. 

 (2) A külügyi bizottság tagjait a külügyi vezető nevezi ki. 
 (3) A külügyi bizottság elnöke az országos külügyi vezető. 
 (4) A külügyi bizottság évente legalább négyszer ülésezik. 

Egyéb	országos	vezetők	

47. §  Az országos elnökség tagjai munkájuk segítésére, meghatározott vezetői feladatok ellátására országos 
korosztályi, szakmai és szakági vezetőket nevezhetnek ki. 
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Országos	iroda	

48. § (1) Az országos elnökség feladatai ellátásának elősegítésére többek között az országos iroda keretében 
igénybe veheti a Szövetség által fizetett alkalmazottak vagy önkéntesek munkáját. 

 (2) Az országos iroda vezetője a Szövetség igazgatója. 

Alkalmazottak	

49. §  A Szövetség alkalmazottai fölött az országos ügyvezető elnök gyakorolja a munkáltatói jogokat. 

A	Szövetség	gazdálkodása	

50. § (1) A Szövetség gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy ebben az alapszabályban 
meghatározott egyéb céljainak megvalósítása érdekében, a közhasznú célok megvalósítását nem 
veszélyeztetve végez. A Szövetség a gazdálkodása során elért nyereséget osztatlanul az ebben az 
alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. 

 (2) A Szövetség vagyona a számviteli törvény szerint: 
a) bankszámla és házipénztár, 
b) befektetett pénzeszközök (befektetési szabályzat mentén), 
c) saját tulajdonú és szerződés alapján hasznosított ingatlanok, 
d) tárgyi eszközök és 
e) gazdasági társaságokban lévő tulajdonrészek. 

 (3) Ezekről az országos elnökség évente összesítő kimutatást készít. Az országos elnökség évente frissített 
leltárt vezet a Szövetség tárgyi eszközeiről. 

LELKI KÖZÖSSÉGEK 

51. § (1) A lelki közösségek a Szövetségben működő, jogi személyiséggel nem rendelkező teológiai/felekezeti 
szempontok alapján önkéntes szerveződésben létrejövő társulások. A lelki közösségek célja az azonos, 
vagy hasonló felekezethez tartozó cserkészek és cserkészvezetők hitgyakorlatának, hitbéli nevelésének, 
tudásának, életének és felkészültségének előmozdítása, segítése. 

 (2) Az adott közösség létrejöttét és működését cserkészek kezdeményezhetik. Egy-egy egyház, vagy 
egyházak közössége támogató kapcsolatban állhat az MCSSZ valamely lelki közösségével. 

 (3) A lelki közösségek önszerveződőek, amelyek létét az országos küldöttgyűlés hagyja jóvá. A lelki 
közösségek működési rendjüket, tevékenységi körüket maguk határozzák meg, de azt az országos 
tanács hagyja jóvá. 

 (4) A lelki közösségeknek nem tagjai, hanem aktivistái vannak, akik az MCSSZ tagjai, s mint ilyenek élik meg 
cserkészetüket a lelki közösségek tevékenységében is. A közösségek felsorolását a melléklet 
tartalmazza. 

FELÜGYELŐBIZOTTSÁG 

52. § (1) A felügyelőbizottság a Szövetség a rá vonatkozó jogszabályoknak, valamint a hatékony és eredményes 
gazdálkodás elvének megfelelő működését ellenőrzi. 

 (2) A felügyelőbizottság 
a) az országos küldöttgyűlés ülését megelőzően jóváhagyja a Szövetség közhasznúsági beszámolóját, 
b) vizsgálatot folytat, 
c) megállapítja ügyrendjét és 
d) működéséről beszámol az országos küldöttgyűlésnek. 

 (3) A felügyelőbizottságnak legalább három, legfeljebb a kerületeknek megfelelő számú tagja van. A 
tagokat a kerületek jelöltjei közül az országos küldöttgyűlés választja meg. A jelölésnek nem feltétele, 
hogy a jelölt az adott kerületben végezzen cserkészmunkát. 

 (4) A felügyelőbizottság tagjai a civil törvény értelmében a Szövetség vezető tisztségviselői, a 
Szövetségben más választott tisztséget nem viselhetnek. 

 (5) A felügyelőbizottság saját tagjai közül megválasztja elnökét. 
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 (6) A felügyelőbizottság évente legalább egyszer ülésezik. 

ETIKAI BIZOTTSÁGOK ÉS ELJÁRÁS 

53. § (1) Az elsőfokú etikai bizottság legalább négy tagból áll és legalább két tagjának jogi végzettsége van. A 
tagokat az országos küldöttgyűlés választja meg. 

 (2) Az elsőfokú etikai bizottság saját jogi végzettségű tagjai közül megválasztja elnökét. 
 (3) A másodfokú etikai bizottság legalább négy tagból áll és legalább két tagjának jogi végzettsége van. A 

tagokat az országos küldöttgyűlés választja meg. 
 (4) A másodfokú etikai bizottság saját jogi végzettségű tagjai közül megválasztja elnökét. 
 (5) Egy felnőtt tag csak egy etikai bizottságnak lehet tagja. 
 (6) A bizottság a hatáskörébe tartozó etikai eljárás lefolytatása esetén ülésezik. Az ülést a bizottság elnöke 

hívja össze. 

54. § (1) Az etikai bizottságok célja az etikai és fegyelmi ügyek pártatlan kivizsgálása és elbírálása. Az etikai 
bizottságok az eléjük terjesztett etikai ügyet az etikai és fegyelmi szabályzat szerint folytatják le. 

 (2) Az elsőfokú etikai bizottság először kísérletet tesz a felek közötti békéltetésre. Ha ez nem jár sikerrel, 
akkor lefolytatja a fegyelmi eljárást. Az elsőfokú etikai bizottság hatásköre a békéltetésre és a fegyelmi 
eljárás lefolytatására terjed ki. 

 (3) Első fokon egy adott ügyet az elsőfokú etikai bizottság egy háromfős testülete vizsgál meg, és bírál el. A 
testület tagjait és elnökét a bizottság elnöke jelöli ki. Elnöknek jogi végzettségű tag jelölhető. 

 (4) Másodfokon egy adott ügyet a másodfokú etikai bizottság egy háromfős testülete vizsgál meg, és bírál 
el. A testület tagjait és elnökét a bizottság elnöke jelöli ki. A testület elnökének jogi végzettségű tagot 
jelölhet. 

 (5) Az etikai eljárás eredményeképpen – amennyiben erre sor kerül – az alábbi büntetések alkalmazhatók: 
figyelmeztetés; megrovás; határozott időre való eltiltás meghatározott tisztség betöltésétől, 
cserkészmunka végzésétől, illetve jogok gyakorlásától; megbízatás, betöltött tisztség viselése alóli 
határozott időre szóló felfüggesztés; megbízatástól, tisztségtől való megfosztás; kizárás a Magyar 
Cserkészszövetségből. Az eljárás során az eljárás alá vont személy részére biztosítani kell mind szóban 
mind írásban a védekezés lehetőségét, továbbá a jogorvoslat lehetőségét. Az eljárás részletes szabályait 
az etikai és fegyelmi szabályzat tartalmazza, melynek rendelkezéseiről az eljárás alá vont személyt 
kérésére teljes körűen tájékoztatni kell. 

KÖZHASZNÚSÁGGAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 

55. § (1) A Szövetség közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül mások is részesülhetnek. A Szövetség közvetlen 
politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól és pártpolitikától független és azoknak anyagi 
támogatást nem nyújt. 

 (2) A Szövetség az alábbi közfeladatok teljesítését szolgáló közhasznú tevékenységeket végzi: 
a) nevelés, mint közszolgálat, különösen 

aa) a fenntartható fejlődésre és az egészséges életmódra nevelés [a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. CXC. tv. (Nkt.) 1. § (2)], 

ab) pályaorientáció [Nkt. 14. §], 
ac) továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás [Nkt. 18. § (2) f)], 

b) az egészség védelme és fejlesztése, a betegségek, sérülések és rokkantság megelőzése érdekében 
[az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. 35. § (1)], 

c) a határon túl élő magyarok kulturális és oktatási célú támogatása [a szomszédos államokban élő 
magyarokról szóló 2001. évi LXII. tv. 3. § (2)], 

d) a kulturális örökség megóvása [a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv. (Köt.) 5. § (1)], 
e) a határon túli magyar kulturális örökség védelme [Köt. 5. § (2)], ezen pont és a d) pont keretében, 

különösen 
ea) a népdal- és népmesekincs továbbadása, 
eb) a néphagyományokkal és népi mesterségekkel kapcsolatos ismeretek terjesztése, valamint 
ec) az épített örökség védelme, 
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f) a természeti értékek és területek védelme [a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. (Tvt.) 5. § 
(1)], különösen 
fa) a vadon élő állatok védelme és a növényvilág védelme, 
fb) a természet védelmével kapcsolatos kutatási, bemutatási, oktatási, nevelési, ismeretterjesztési 

és tudományos tevékenység [Tvt. 2. § (1) f)], 
fc) a védett természeti értékeket és a védett természeti területeket a jelen és a jövő nemzedék 

számára megőrizze, azokat szükség szerint helyreállítsa, fenntartásukat, fejlődésüket biztosítsa. 
[Tvt. 2. § (2) d)], 

fd) a természeti értékek és területek védelme; közreműködik a veszélyhelyzetek és károsodások 
megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti 
állapot helyreállításában [Tvt. 5. § (1)], 

fe) együttműködés más szervezetekkel a környezet védelmében [a környezet védelméről szóló 
1995. évi LIII. tv. (Kvt.) 10. § (1)], 

ff) a környezet és az egészség lényeges összefüggéseinek, a környezetkárosító tevékenységek és 
azok fontosságának megismertetése [Kvt. 12. § (1)], valamint 

g) részvétel a katasztrófák elleni védekezéssel és a következmények felszámolásával kapcsolatos 
feladatok ellátásában [a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (Kat.) 2. § (1)], 
továbbá a Kat. 18. §-ában meghatározott feladatok ellátása keretében az alábbi tevékenységeket végzi: 
ga) veszélyhelyzet-megelőzés, 
gb) kárelhárítás, 
gc) a veszélyhelyzettel érintett polgári lakosság ellátása, és 
gd) a védelemben résztvevő önkéntes munkaerő szervezése. 

A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE 

56. § (1) A Szövetség megszűnése esetén vagyonát azon egyházak között kell felosztani, amelyeknek a 
Szövetségben lelki közösségük van. A vagyont ifjúsági célra kell fordítani. 

 (2) Ha a megszűnésről az országos küldöttgyűlés határoz, akkor az egyidejűleg a vagyon felosztására is 
vonatkozik. 

HORIZONTÁLIS RENDELKEZÉSEK 

MEGBÍZATÁSOK, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG 

Választás	

57. § (1) Ahol ez az alapszabály választást említ, ott – eltérő rendelkezés híján – az alábbiakat kell alkalmazni: 
a) A jelölt a választó szervvel a választás előtt megismerteti életrajzát és programját. 
b) Ha egy jelölt van, akkor az őt támogató igen szavazatok egyszerű többségével szerez megbízatást. 

Ha két jelölt van, akkor a több szavazatot kapó jelölt szerez megbízatást. 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. Csapatparancsnoki megbízatáshoz 
mindenképpen abszolút többséget kell szerezni. 

c) Ha a választás valamilyen okból eredménytelen, akkor új ülést kell összehívni. 
d) Kerületi és országos elnökség megválasztásánál nem személyekre, hanem listákra kell szavazni. Egy 

személy több listán is szerepelhet. 
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 tetszőleges számú alkalommal újraválasztható. 

f) A d) ponttól eltérve a programbizottság, a felnőttbizottság, a felügyelőbizottság és az etikai 
bizottság tagjai három évesnél rövidebb időtartamra is felkérhetők, illetve megválaszthatók, 
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különösen, ha ezzel biztosítható, hogy ne egyszerre érjen véget a szerv összes tagjának a 
megbízatása. 

g) A választott tisztségviselő, szerv vagy – ha egy szervbe tagokat választanak – szerv elnöke évente 
írott beszámolót készít, amelyet az őt megválasztó szerv elfogad. A beszámoló tartalmi és adott 
esetben pénzügyi részből áll. 

h) Ha a beszámolót nem fogadják el, a tisztségviselő vagy szerv megbízatása megszűnik. Ilyenkor még 
az adott ülésen határozatot kell hozni az új választás időpontjáról, amelyet csapatszinten 30 napon 
belül, kerületi vagy országos szinten 60 napon belül kell megtartani. A választásig az elutasított 
tisztségviselő vagy szerv ügyvivőként működik, jelentős döntést nem hozhat. 

 (2) Az (1) bekezdés a) és c)–g) pontjai nem alkalmazandók a kerületi és az országos küldöttgyűléseken részt 
vevő küldötteknek, valamint a kerületi és az országos küldöttgyűlések levezető elnökeinek 
megválasztására. 

 (3) Választott tisztségviselő a választás során elnyert tisztségével összefüggésben anyagi juttatásra nem 
jogosult, azonban költségtérítésben részesülhet. 

Kinevezés	

58. § (1) Ahol ez az alapszabály kinevezést említ, ott – eltérő rendelkezés híján – az alábbiakat kell alkalmazni: 
a) A kinevezéssel szerzett megbízatás rendes időtartama egy cserkészév. Ettől indokolt esetben 

mindkét irányba el lehet térni, a megbízatás azonban nem haladhatja meg a két cserkészévet. 
b) A megbízatás kezdetét megelőzően a kinevezett és a kinevező (vagy az, akinek a javaslatára a 

kinevezés történik) megbeszélik a kinevezés részleteit, és írott megállapodást kötnek egymással. A 
megállapodás tartalmazza, mit vállal a kinevezett (milyen munkát végez, heti hány órában, milyen 
képzésen vesz részt stb.), és mivel támogatja őt ebben a Szövetség (pl. költségtérítés, lelki háttér és 
támogatás stb.), valamint csatolva van hozzá a kinevezett részletes feladatleírása. 

c) A megbízatás végét megelőzően a kinevezett írott beszámolót készít a hivatali ideje alatt végzett 
munkájáról. 

d) A beszámoló elkészítését követően, de még a megbízatás vége előtt a kinevezett és a kinevező 
közösen értékelik a kinevezett tevékenységét, és döntenek a továbbiakról. A döntés lehet 
da) a kinevezés megújítása, 
db) kinevezés egy másik funkcióra, vagy 
dc) a kinevezés visszavonása. 

 (2) Kinevezett tisztségviselő adott esetben költségtérítésre lehet jogosult. 

Összeférhetetlenség	

59. § (1) A legfőbb szerv, valamint az ügyintéző és képviseleti szerv határozathozatalában nem vehet részt az a 
személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján 
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

 (2) Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági 
jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 

 (3) Nem lehet a felügyelőbizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki 
a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az 

egyesület legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), 
b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp 
nem rendelkezik, 

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe 
vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a 
létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve 

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 



 

– 20 /23 –  

 (4) A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető 
tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - 
annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, 
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és 

vámtartozását nem egyenlítette ki, 
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy 

üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint 

felfüggesztette vagy törölte. 
 (5) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 

szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél 
is betölt. 

 (6) Ahol az alapszabály másként nem rendelkezik, ott összeférhetetlenség tekintetében a polgári 
törvénykönyv és a civil törvény rendelkezései az irányadók. 

 (7) Ha valaki a Szövetség több szintjén azonos funkciót tölt be, és egy adott ügyben több ilyen minőségében 
is el kellene járnia, akkor a magasabb funkcióban nem ő, hanem egy azonos szintű szerv jár el. 

MUNKACSOPORTOK 

60. § (1) A Szövetség szervei, választott és kinevezett tisztségviselői szükség szerint létrehozhatnak 
bizottságokat, albizottságokat, munkacsoportokat stb. (a továbbiakban együtt: munkacsoport), illetve 
kinevezhetnek tisztségviselőket. Az így létrejött munkacsoportok, illetve kinevezett tisztségviselők 
szintén létrehozhatnak munkacsoportokat és kinevezhetnek tisztségviselőket. Ez az eljárás tetszőleges 
számú alkalommal megismételhető. 

 (2) Munkacsoport határozattal hozható létre, amelyben szerepel a létrehozott munkacsoport 
a) céljának és feladatainak pontos meghatározása, 
b) megbízatásának tervezett időtartama, és 
c) tagjainak felsorolása. 

 (3) Munkacsoport legfeljebb három éves időtartamra hozható létre. Ha a munkacsoport megbízatását nem 
hosszabbítják meg, az létrehozásának harmadik évfordulóján megszűnik. Amennyiben egy 
munkacsoport megszűnik, egyidejűleg az általa létrehozott munkacsoport is megszűnik. 

 (4) A munkacsoport egy tagja tanácskozási joggal részt vehet a munkacsoportot létrehozó szerv vagy 
munkacsoport ülésén. 

A SZÖVETSÉGEN BELÜLI KOMMUNIKÁCIÓ 

61. § (1) A Szövetségben a kommunikáció elektronikus úton zajlik. 
 (2) Ha egy tagnak nincs megerősített elektronikus elérhetősége, akkor a neki szánt üzeneteket a 

csapatparancsnokán keresztül kapja meg. 
 (3) Amennyiben sem a tagnak, sem csapatparancsnokának nincs megerősített elektronikus elérhetősége, 

akkor a tag a neki szánt üzeneteket postai úton kapja meg. 
 (4) Az egyes szervek üléseire az érintett teljes jogú tagok részére a meghívót közvetlenül (az általa 

megadott elektronikus vagy postai levélcímen) kell megküldeni. 

INDÍTVÁNYOZÁS 

62. § (1) A Szövetség szerveiben a szerv tagjai és tanácskozási jogú tagjai tehetnek indítványt. Az indítványt írott 
formában, indoklással együtt, határidőre az ülés összehívójának kell eljuttatni. A határidő az ülés előtt az 
országos küldöttgyűlés és a kerületi küldöttgyűlés esetében 2 hét, az országos tanács esetében 4 nap. 

 (2) A határidőre beérkezett indítványokat az ülés összehívója legkésőbb a határidő után az országos 
küldöttgyűlés és a kerületi küldöttgyűlés esetében egy héttel, az országos tanács esetében két nappal 
megismerteti az ülés meghívottjaival. 
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 (3) Indítványt az ülés kezdetén is fel lehet venni a napirendre az érvényesen leadott szavazatok 
harmadának támogatásával. 

HATÁROZATKÉPESSÉG 

63. § (1) A Szövetség szervei és munkacsoportjai határozatképesek, ha és ameddig az ülésen tagjaik több mint 
fele jelen van. 

 (2) Kerületi és országos küldöttgyűlés határozatképtelensége esetén megismételt ülést kell tartani. A 
megismételt ülés az eredeti ülés meghívójában az eredeti ülés napjára is összehívható. Ez a megismételt 
küldöttgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes – amennyiben erre a tagokat a 
meghívóban figyelmeztették –, ám nem térhet el az eredeti meghívóban szereplő napirend-tervezettől. 

PÓTKÜLDÖTT ÉS PÓTTAG 

64. § (1) Ha a kerületi küldöttgyűlés, az országos küldöttgyűlés vagy az országos tanács valamely ülésén egy 
küldött vagy tag nem tud megjelenni, akkor az ülésen az őt megválasztó szerv által megválasztott 
valamely póttag vesz részt, azonos jogokkal. 

 (2) Ha másként nem egyeznek meg, akkor ez a legtöbb szavazatot kapott pótküldött, illetve póttag. 

JEGYZŐKÖNYV 

65. § (1) Jegyzőkönyv készül a következő szervek üléseiről: 
a) a kerületi küldöttgyűlés, az országos küldöttgyűlés, az országos tanács, a nevelési bizottság, a 

felnőttbizottság, az országos elnökség és a külügyi bizottság, valamint 
b) a csapatvezetőség, a kerületi elnökség, a felügyelőbizottság és az etikai bizottság. 

 (2) Az a) pontban említett szervek üléseinek jegyzőkönyvei elektronikus formában az ülést követően 
legalább három évig nyilvánosan elérhetők. 

 (3) A jegyzőkönyv tartalmazza 
a) az ülés helyszínét és időpontját, 
b) a résztvevők névsorát, 
c) a meghozott döntéseket és a szavazati arányokat, valamint 
d) az ülést előkészítő, illetve az ülésen elfogadott dokumentumokat. 

 (4) Az ülés bármely felszólalója kérheti a jegyzőkönyvvezetőnél felszólalásának jegyzőkönyvbe vételét. 
 (5) Amennyiben valamely szerv valamely döntése közvetlenül érinti a Szövetség tagját, úgy a döntést 

meghozó ülés levezető elnöke értesíti az érintett tagot a döntésről. 
 (6) A jegyzőkönyv vezetéséről, hitelesítéséről és tárolásáról a Szövetség szervezeti és működési szabályzata 

rendelkezik. 

DÖNTÉSHOZATAL 

66. § (1) A Szövetség szerveiben – ha ez az alapszabály kifejezetten másként nem rendeli – a döntéshozatal, így a 
választás is egyszerű többséggel történik. 

 (2) A kerületi elnökségek, az országos elnökség, az országos tanács és az országos küldöttgyűlés, valamint 
lehetőség szerint a Szövetség összes többi szerve értelemszerűen alkalmazza az alábbiakat: 
a) Döntéshozatal előtt lehetőleg objektív helyzetelemzést és hatásvizsgálatot készít. 
b) A döntéshozatali folyamatba minél több módon, strukturáltan bevonja a tagságot. 
c) A döntés meghozatalát követően megindokolja, hogy miért az adott lehetőséget választotta, és 

megadja, mikor kívánja áttekinteni a döntés hatásait. 
d) A megjelölt idő elteltével objektív módon értékeli a döntés hatásait, és szükség esetén korrekciós 

lépéseket tesz. 



 

– 22 /23 –  

NYILVÁNOSSÁG 

67. §  Az etikai bizottság kivételével a Szövetség szerveinek ülései nyilvánosak. Indokolt esetben – különösen 
személyi kérdések tárgyalásánál – az elnök zárt ülést rendelhet el. Zárt ülésen csak a szavazati és 
tanácskozási joggal rendelkezők vehetnek részt. 

68. §  A Szövetség iratait az országos irattár őrzi. Az iratokba az országos elnökséggel történt egyeztetést 
követően bárki betekinthet, azokról másolatot készíthet. Az etikai bizottság iratai nem nyilvánosak. 

KIEGYENSÚLYOZOTTSÁG 

69. §  A Szövetség szerveiben törekedni kell a nemek közötti és földrajzi eloszlás szerinti egyensúlyra. A 
Szövetség szerveinek törekedniük kell arra, hogy az ülések helyszíneinek földrajzi eloszlása egyenletes 
legyen. 

KEZDEMÉNYEZÉS ÉS MOTIVÁCIÓ 

70. §  A Szövetségben bármely szinten – különösen a csapatokban – vezetői funkciót betöltők igyekeznek 
bátorítani és támogatni minden új kezdeményezést, különösen, ha az a cserkészek köréből érkezik. Ez 
alól kivétel, ha a kezdeményezés valamilyen formában veszélyes, vagy jogszabályba, illetve a Szövetség 
szabályzataiba ütközik. 

ÉRTÉKELÉS 

71. §  Az egyes szervek üléseinek kivételével minden tevékenységről írott értékelés készül, amelyet a 
következő hasonló tevékenység előtt alaposan át kell tanulmányozni, hogy ily módon egyre javuljon a 
tevékenységek minősége. 

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK 
72. §  Az ebben az alapszabályban használt fogalmak meghatározásai: 

a) Egyszerű többség: a leadott érvényes szavazatok több mint fele. 
b) Abszolút többség: az összes lehetséges szavazat több mint fele. 

Szavazategyenlőség esetén mindkét fenti esetben az elnök szavazata dönt. 
c) Egy szerv tanácskozási jogú tagja részt vehet, felszólalhat és javaslatot tehet az ülésen, ám nem 

szavazhat. 
d) Cserkészvezető a Szövetség választott tisztségviselője, valamint azon felnőtt tagja, aki kinevezése 

alapján cserkészek vagy felnőtt tagok csoportjának vezetésében részt vesz vagy tevékenységet 
szervez. 

e) Cserkészév: szeptember 1-től augusztus 31-ig tartó egyéves időszak. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
73. § (1) Az ebben az alapszabályban külön nem szabályozott kérdésekben a civil törvény és a polgári 

törvénykönyv rendelkezései irányadók. 
 (2) Ez az alapszabály elfogadásával egyidejűleg lép hatályba. 

 

 

 

 

Törölt: 2012. december 28-án, a 
Szövetség megalapításának 100. 
évfordulóján lép

Törölt: , amennyiben addig a jelen 
alapszabályhoz tartozó szervezeti és 
működési szabályzat elfogadásra 
került
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MELLÉKLET 

A SZÖVETSÉGBEN MŰKÖDŐ LELKI KÖZÖSSÉGEK 
Ichthüsz Protestáns Cserkészek Közössége, 
Táborkereszt Katolikus Cserkészek Közössége. 
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