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Az MCSSZ helyzete 

1. Új szabályzataink 

KCST! 
Az alábbi tematikus hírlevélben az új szabályaink kapcsán felmerült információkat, teendıket 
győjtöttük össze, elsısorban a csapatparancsnokokra fókuszálva. Amennyiben még itt sem 
találsz minden kérdésedre választ, rendelkezésedre állunk a központi titkárságon 
(titkarsag@cserkesz.hu).  
 
Jm! 
Csepregi Márton csst. (1909.) 
Országos iroda - igazgató 
 
 
2013. január 12-én hatályba lépett az új alapszabály (ASZ) és az új szervezeti és mőködési 
szabályzat (SZMSZ)! 
A két dokumentumot megtaláljátok a honlapon itt: 
http://cserkesz.hu/szovetseg/testuletek/oib/szabalyzatok  
 
Több iratminta is felkerült a honlapra: 
http://cserkesz.hu/szovetseg/testuletek/oib/iratmintak 

 



2. Csapatküldött részvétele a kerületi küldöttgyőlésen 

Az új szabályzataink életbelépésével az eddigi közgyőléseket a küldöttgyőlések váltják fel. A 
csapat képviseletének megoldása most rajtad, csapatparancsnokon múlik. A szükséges 
feladatokat pontokba szedtük, de az elsı 3 pont idıben párhuzamosan is elvégezhetı.  

1. ECSET adatok ellenırzése.  
a. Amennyiben nincs ECSET hozzáférésed, kérjük, hogy keresd a titkárságot a 
titkarsag@cserkesz.hu címen! 
b. Az ECSET-be belépve ellenırizd, hogy az az e-mail címed van-e megadva amit 
hivatalos levelezésre is szeretnél használni. Ha nem állítsd be a megfelelıt, majd pipáld 
be a jelölınégyzetet, ezzel jóváhagyod, hivatalos értesítési címként! 
c. Frissítsd csapatod és a csapat tagjainak adatait! 
  

2. Felnıtt korú tagok biztatása 
a. A csapat felnıtt tagjairól, azaz mindazokról, akik elmúltak 18 évesek, és írásban kérték 
a felvételüket a szövetség felnıtt (korábban “rendes”) tagjai közé január 31-ig készíts egy 
írott listát, és azt folyamatosan tartsd naprakészen! 
b. A 18. életévüket betöltött tagjaidnak segíts teljes jogú (azaz felnıtt) taggá válni. Ezt ık 
az ECSET-en, keresztül, vagy általad (cspk-útján) kérhetik, kezdeményezhetik. 
  

3. Csapatvezetıség győlésének megszervezése 
a. Ezt az ülést minél hamarabb, de legkésıbb a kerületi küldött győlés elıtti napig tartsd 
meg! 
b. Legalább egy héttel az ülés idıpontja elıtt hívd össze! 
c. Hívd meg a csapat felnıtt tagjait, a fenntartó testület képviselıjét, a körzet elnökét (ha 
a csapat körzethez is tartozik), a tanácsadó testület tagjait (ha van már ilyen)! 
d. A meghívóban szerepeljen az ülés pontos helyszíne, idıpontja, tervezett idıtartama, a 
tervezett napirend és az ülést elıkészítı dokumentumok, valamint az, hogy az ülésen 
cserkész egyenruhában kívánatos-e megjelenni!  
  

4. Csapatvezetıség győlésének megtartása 
a. Az ülés rendesen, közös imával kezdıdik. 
b. Az ülést Te hívtad össze ezért Te vezeted. Ha nem érkezel meg idıben 
megérkezésedig, illetve az ülés idejére a szavazati joggal rendelkezık, maguk közül 
levezetı elnököt választanak. Ezt a választást a rangidıs tag vezeti. 
c. Mandátumvizsgálat szempontjából elegendı, ha a jelenlevık az ülés jegyzıkönyvében 
feltüntetésre kerülnek. A szavazás kézfeltétellel zajlik. 
d. Válasszatok egy jegyzıkönyvvezetıt! 
e. Fogadjátok el a napirendet, aminek során önálló indítványokat is felvehettek a 
“javaslatok, indítványok” napirendi pontba! 
f. A megfelelı napirendi pontnál csapat felnıtt tagjaival önmagatok közül a csapat teljes 
taglétszámára vonatkozóan minden megkezdett 35 fı után válasszatok egy küldöttet és 
egy pótküldöttet, akik a cserkészcsapatot a kerületi küldöttgyőlésen képviselik. A 
taglétszámot ez esetben a választást megelızı naptári év december 31-i állapot szerint 
kell venni úgy, hogy nem számítanak bele a pártoló és a tiszteletbeli tagok, valamint a 



felfüggesztett tagok! A szavazás nyílt, ha azonban egy szavazati joggal rendelkezı tag 
kéri, titkosan kell szavazni. A választás menete az alábbiak szerint történjen: 
 
“SZMSZ 39. § (1) Amennyiben egy szervbe tagokat választanak, a szavazólapon szereplı 
jelöltek közül annyira lehet szavazni, ahány tag megválasztásra kerül.  
 
SZMSZ (2) A szavazatszámlálás a következıképpen zajlik:  
a) a jelöltek nevét a rájuk leadott szavazatok száma alapján csökkenı sorba kell rendezni,  
b) a sor elején a megválasztandó tagjelöltek számának megfelelı számú tagjelölt 
mandátumhoz jut,  
c) ezt követıen a megválasztandó póttag-jelöltek számának megfelelı számú póttag-jelölt 
pótmandátumhoz jut,  
d) a fennmaradó jelöltek nem jutnak mandátumhoz. Amennyiben szavazategyenlıség 
miatt a szükségesnél több jelölt jutna mandátumhoz, akkor az utolsó helyen szereplı, 
azonos számú szavazatot kapott jelöltekrıl újra kell szavazni. Amennyiben újra 
szavazategyenlıség áll fönn, a jelöltek közül sorshúzással kell választani.”  
 
Egyeztesd a küldöttekkel, hogy ha valamelyiküknek közbejön valami, akkor milyen 
módon értesít téged, illetve a pótküldöttet, annak érdekében, hogy a csapat képviselete 
teljes legyen a kerületi közgyőléseken. 
 
g. Az ülés rendesen, közös imával ér véget. 
h. A jegyzıkönyvet egy héten belül küld el az ülésen megjelent tagoknak, akiknek egy 
hetük van észrevételeket tenni. A jegyzıkönyvvezetıvel ezen észrevételek figyelembe 
vételével egészítsétek ki a jegyzıkönyvet, majd írd alá, majd tárold a csapat irattárában! 
i. Az ülés jegyzıkönyvének elektronikus példányát az ülés után legkésıbb két héttel küld 
meg a kerületi elnökségnek! 

5. Küldöttek értesítése a küldöttgyőlésrıl  
a. A kerülttıl hamarosan érkezik (vagy már meg is érkezett) hozzád egy meghívó, amely 
a kerületi küldöttgyőlésre vonatkozik, ezt azonnal juttasd el a megválasztott küldötteknek 
és pótküldötteknek! 
b. Egyeztesd a küldöttekkel a csapatgyőlésen megbeszéltek szerint (3/b) a képviseletet! 
  

6. Küldöttek részvétele a kerületi küldöttgyőlésen  
a. A küldött mandátumát ott megválasztó ülés jegyzıkönyvével igazolja. 

3. Változások, teendık  

Az új szabályozás alapjai 
A bürokráciát senki sem szereti – de azt sem, ha a két hónappal korábbi megbeszélésre mindenki 
„másként emlékszik”. Az adminisztráció tehát annyiban hasznos, amennyiben segíti a 
mindennapi cserkészmunkát: egyértelmő kereteket, játékszabályokat ad a döntések 
meghozatalához, illetve a meghozott döntések nyomon követéséhez. Ami ezen túlmegy, az 
fölösleges. Az új szabályozás alkotóit az vezérelte, hogy a biztonságos és eredményes 
mőködéshez épp elegendı szabályt írjanak elı, többet ne. Ha valami nem szerepel az új 



alapszabályban és SZMSZ-ben, az nem jelenti azt, hogy az tilos. Épp ellenkezıleg: bármely 
csapat megtarthatja vagy létrehozhatja mőködésének bevált kereteit, amennyiben az nem 
ellentétes a szabályzatokkal. Az új szabályzatok igyekeznek egyszerősíteni a szövetség 
mőködését, ami például abban is megnyilvánul, hogy a két szabályzat terjedelme kevesebb, mint 
harmada az elızıekének. Amennyiben eddig is igyekeztünk rendben tartani a csapatunk 
mőködésének kereteit, akkor nem sok meglepetés fog érni. Ha ez kevésbé volt ránk jellemzı, 
akkor több újdonsággal fogunk találkozni, ám aligha fog kárunkra válni, ha a jövıben pl. nyilván 
fogjuk tartani csapatunk vagyonát, vagy egységes kinézető emlékeztetıkben örökítjük meg a 
csapatvezetıség megbeszélésein elhangzott fontosabb dolgokat. 
 
Teendık 
A két szabályzatot el kell olvasnunk. Ez a kis útmutató nem helyettesíti az elolvasásukat, nem óv 
meg a szabályzatok nem ismeretébıl fakadó galibáktól és így tovább. Az alábbi írás a 
tudatosításban segít, a teendık sorrendjének megtervezésében, illetve egy-két praktikus 
szempont megvilágításában. A zárójelben szereplı paragrafusok az alapszabály megfelelı 
helyeit jelölik. Ez alól kivétel, ha kifejezetten oda van írva, hogy „SZMSZ”. 
 
Kerületek (SZMSZ melléklet) 
Fontos változás, hogy az új SZMSZ (a történelmi Magyarország megszőntét bı 90 évvel 
követve) a cserkészkerületek határait a megyehatárokhoz igazítja. Ennek megfelelıen jó néhány 
cserkészcsapat más kerülethez kerül. Ennek gyakorlati jelentısége leginkább a kerületi 
küldöttgyőlések esetében van. A kerülethatár ugyanakkor a továbbiakban sem lesz holmi 
vasfüggöny, a csapatok kedvükre együttmőködhetnek kerületeken innen és túl, bárhová járhatnak 
programokra, táborozni, vezetıképzésre stb. 
 
Körzetek (30. §, SZMSZ 11–13. §) 
Újdonság, hogy a körzethatárok függetlenek a kerülethatároktól, így tehát több kerület csapatait 
magában foglaló körzetek is alakíthatók, ahogy épp a helyi viszonyok megkívánják. 
 
Tagság (13. §) 
Csapatparancsnokként elsı teendınk a tagságunkat számba venni. A régi alapszabály szerint a 
(segéd)tisztek a szövetség rendes tagjai. Az új alapszabály hatálybalépésével automatikusan nem 
lesz több teljes jogú tagunk, viszont a tiszti képesítéssel nem rendelkezık is azok lehetnek, ha 
akarnak.  Az új alapszabály szerint teljes jogú tag lehet mindenki, aki (i) 18 év feletti és (ii) kéri, 
hogy ilyen lehessen. A csapat szempontjából ez azért fontos, mert a teljes jogú tagok választják a 
csapatparancsnokot és a kerületi küldöttgyőlésen a csapatot képviselı küldött(ek)et. Érdemes 
tehát készítenünk – és folyamatosan naprakészen tartanunk – egy névsort a teljes jogú 
tagjainkról. Megemlítendı a pártoló tagság. Pártoló tag lehet szinte mindenki, aki segíti a 
csapatunkat, így pártoló tagokból szervezhetünk egyfajta hálózatot, holdudvart a csapat köré. 
Ideális tagsági forma azoknak, akik ugyan a mindennapos cserkészmunkában (már) nem tudnak 
részt venni, ugyanakkor továbbra is szeretnének valamilyen kapcsolatban maradni a 
cserkészettel. 
 
İrs (22. §) 
Az ırs tekintetében újdonság aligha van, legfeljebb annyi, hogy – az EINK folyamat 
eredményeként létrejött definíció szerint – 4 fı alatt szabályos ırsöt nem mőködtethetünk. Ennek 



pedagógiai okai vannak: az ideális létszám valahol 8–10 körül van, három ember már alig 
tekinthetı stabilan csoportnak, különösen ha egy-kettı nem tud eljönni a foglalkozásra, táborba 
stb. 
 
Raj (23. §) 
Az alapszabály a korábbiaknál nagyobb hangsúlyt fektet a rajszintre. A rajt képzett felnıtt vezeti, 
aki – már csak életkorából adódóan is – sokkal komolyabb pedagógiai munkát tud végezni, mint 
egy ırsvezetı. Rendkívül fontosak a rajvezetı feladatai – (4) bekezdés –: Baden-Powell nyomán 
egyenként figyelemmel kíséri a cserkészek pedagógiai fejlıdését, és az ırsi programokon is jelen 
van (hiszen látnia kell a cserkészt). A raj feladatait akkor is el kell végezni, ha a csapat kicsi, és 
nincsenek benne külön rajok. Ekkor az egész csapat egy rajnak minısül, a rajvezetıi teendıket 
pedig vagy a parancsnok vagy egy másik felnıtt vezetı végzi el. 
 
Csapatvezetıség (24. §) 
Nagyon fontos, hogy minél elıbb vegyük számba a csapatvezetıségünk tagjait. 
A csapatvezetıségnek mindenképpen tagja (24. § (3) a)–c)):  

• a csapatparancsnok és helyettese(i), 
• a felnıtt tag segédırsvezetık, ırsvezetık, rajvezetık és más rajhoz beosztott vezetık, és 
• az összes segédtiszt és cserkésztiszt. 

Ez a csapatvezetıség felkérhet még (i) más felnıtt cserkészeket és (ii) nem cserkész felnıtteket, 
hogy legyenek a csapatvezetıség tagjai: 
Az elıbbinek – más felnıtt cserkész – az a célja, hogy bevehessünk magunk közé olyan nagy 
tekintélyő, kedvelt stb. „kollégát” is, aki „alanyi jogon” nem lenne tagja a vezetıségnek, de úgy 
látjuk, hogy jelenléte üdvös lenne. 
Az utóbbi – nem cserkész a csapatvezetıségben – eddig teljesen ismeretlen rendelkezés. Egy 
ilyen ember bevonása számos elınnyel járhat: pl. értékes külsı nézıpontot képviselhet, és 
felhívhatja a figyelmet olyan visszásságokra, amelyeket mi „belülrıl” nem veszünk észre. 
Megszerezhetjük a bizalmát, hiszen teljes jogú tagja lesz a vezetıségnek, mindenrıl értesülni 
fog, szavazhat stb. Elképzelhetı, hogy olyan szakértelmet vagy jártasságot tudunk így bevonni a 
csapatba, amellyel a csapatban senki sem rendelkezik. Ilyen ember lehet pl. a fenntartó 
intézmény részérıl valaki, nagyon lelkes szülı, tanár stb. 
Ha összeállt a csapatvezetıségünk, készítsünk róla egy névsort, és tartsuk naprakészen. Ez – 
többek között – azért fontos, mert a megbeszéléseknél a létszám több mint felének jelen kell 
lennie, hogy döntést tudjunk hozni (szaknyelven: „határozatképesek” legyünk). 
 
Csapatparancsnok (25. §) 
A cspk. helyzete keveset változott. Különbség, hogy a tisztikar helyett a csapat felnıtt tagjai 
választják a csapatvezetıség ajánlására. Mandátuma – a szövetség összes választott 
tisztségviselıjéhez hasonlóan – három éves, és akárhány alkalommal megújítható. A 
csapatparancsnoknak az évindító csapatvezetıségi megbeszélésen be kell számolnia az elmúlt 
évrıl az ıt megválasztóknak, vagyis a csapat felnıtt tagjainak (56. §, különösen (1) g) és h) 
pont). 
 
Csapatküldött(ek) (27. §) 



Újdonság, hogy a kerületi és országos közgyőlések helyét küldöttgyőlések veszik át. Most egy 
kerületi közgyőlésen a kerület összes (segéd)tisztjének, az országos közgyőlésen pedig a 
szövetség összes (segéd)tisztjének, kb. 1300 embernek kellene részt vennie, ami elég abszurd 
(képzeljük el, mekkora terem, milyen hosszú mandátumvizsgálat stb.). Ehelyett a kerületi 
küldöttgyőléseken a csapatokat a csapat felnıtt tagjai által választott küldöttek képviselik. (Az 
országos küldöttgyőlésre a kerületi küldöttgyőlések választanak küldötteket.) Mivel a kerületi 
küldöttgyőlésre január-február során sor kerül, ezért sürgısen meg kell választanunk a csapat ide 
küldendı küldötteit és pótküldötteit (63. §). A választásokhoz el kell olvasnunk az alapszabály 
56. §-át (bár ez a küldöttekre csak részben érvényes). 
 
Vagyonleltár (26. §) 
Csapatunk nyilván vezet egy leltárt a vagyonáról, így ez a rendelkezés aligha újdonság. Ha nem, 
akkor viszont készítenünk kell egy jegyzéket mindarról, amink van: sátrak, szerszámok stb. 
 
Fenntartó (29. §) 
Az új alapszabály a valósághoz igazodik, hiszen a fenntartók tagságának megszüntetésével többé 
nem elvárás számukra, hogy kerületi és országos közgyőlésekre járjanak. Másik oldalról viszont 
az új szabályozás szeretné szorosabbá főzni a csapatok és a fenntartók kapcsolatát. A fenntartó 
attól válik fenntartóvá, hogy a cserkészcsapat köt vele egy megállapodást. Ez mindkét oldalról 
némi erıfeszítést kíván, hiszen a parancsnoknak és a fenntartó képviselıjének le kell ülniük 
megbeszélni az együttmőködés módját, és errıl alá kell írniuk egy megállapodást. Ennek 
eredményeként ugyanakkor sokkal mélyebb és tudatosabb, a sokéves megszokásnál frissebb 
együttmőködés jöhet létre a csapat és fenntartója között. Egy 2012. nyári felmérés szerint a 
cserkészcsapatok túlnyomó része rendkívül jó, bizalmi viszonyban van fenntartójával, amin egy 
ilyen megállapodás tovább javíthat. Ha a megállapodás megszületett, e-mailen elküldjük a 
kerületi és az országos elnökségnek. Újdonság, hogy egy cserkészcsapatnak több fenntartója is 
lehet. Érdemes elgondolkodni azon, hogy a helyi közösségbıl több intézménnyel (egyházközség, 
gyülekezet, iskolák, önkormányzat stb.) is fenntartói megállapodást kössünk. Így a fenntartói 
terhek megoszolhatnak, a csapat pedig több erıforrásra tehet szert. Ahogy természetes 
személyek esetén pártoló tagokból, úgy jogi személyek esetén fenntartókból szervezhetünk 
egyfajta hálózatot a cserkészcsapat köré, anyagi és erkölcsi bázisunk megerısítésére. 
 
Tanácsadó testület (28. §) 
Szintén fakultatív szerv a tanácsadó testület. Ha az eredetét keressük, akkor egyrészt 
valamennyire hasonlít a fenntartó testületre: ez egy testület, nem pedig egy intézmény, és célja a 
cserkészcsapat támogatása. Felfedezhetı némi párhuzam a csapatvezetıségbe esetlegesen bevont 
külsı tagokkal (24. § (3) e) pont) is, hiszen itt is nem aktív cserkészekrıl van szó. A tanácsadó 
testületben való részvételre felkérhetı a fenntartó intézmény képviselıje, helyi lelkész(ek), 
minket kedvelı vállalkozók, szülık, presbiterek, önkormányzati képviselık – vagyis bárki, aki 
kötıdik a cserkészcsapathoz, és szívesen tenne érte. 
 
Eljárások 
Az új SZMSZ egységes szabályokat állapít meg az ülésezésre is, legyen szó országos vagy 
kerületi küldöttgyőlésrıl vagy csapatvezetıségi megbeszélésrıl. Ez riasztóan hangozhat, 
ugyanakkor ha a józan ítélıképességünket felhasználva alkalmazzuk ıket, akkor egyetlen perccel 
sem lesznek hosszabbak a megbeszéléseink. (Értelemszerően nem kell igazolvánnyal nehezített 



mandátumvizsgálatot tartani, de ha feltőnik, hogy valaki oda nem való ember jelenik meg a 
megbeszélésen, akkor megkérdezhetjük, hogy mi szél fújta arra. Ugyanígy ha a tizenhárom fıs 
csapatvezetıségbıl hárman jövünk csak össze, akkor a józan ész szabálya szerint nem fogunk a 
csapat jövıjére nézve súlyos döntéseket hozni (vö. „határozatképesség”). Et caetera. 
 
Az SZMSZ bevezeti a „kis szerv” fogalmát. Ilyen szervnél jó pár könnyítés van az ülésezés 
szabályaira. A csapatvezetıség mindig kis szerv (akkor is, ha harmincan vagyunk). 
A bevett gyakorlat szerint eddig is készítettünk egy emlékeztetıt a csapatvezetıségi 
megbeszélésekrıl (és minden más megbeszélésrıl, ülésrıl is). Az új alapszabály (és az SZMSZ) 
ezt a gyakorlatot szentesíti, amikor is leírja, hogy a jegyzıkönyvben legyen benne, hogy hol, 
mikor, hányan és mit döntöttünk, és csatoljuk hozzá az ülésen tárgyalt dokumentumokat is. (Ha 
nagyon fázunk a „jegyzıkönyv” kifejezéstıl, a fejlécbe írhatunk bármi mást is („emlékeztetı”, 
„Kedves Pistukám!” stb.) – a lényeg az, hogy hosszabb távon is nyomon tudjuk követni saját 
tevékenységünket.) Új rendelkezés, hogy minden cserkésztevékenységrıl értékelést kell 
készíteni (70. §). A mindenbe minden beletartozik: ırsi foglalkozás, rajgyőlés, nyári vándortábor 
stb. Ez súlyosan hangzik (pl. az ırsvezetınek minden ırsgyőlés után kell egy-két mondatot írnia 
a füzetébe), a célja viszont nem a bürokrácia fokozása, hanem a tevékenységek folyamatos 
javítása. İrsvezetıként arra talán emlékszünk, hogy egy, két vagy három héttel ezelıtt melyik 
játék mennyire tetszett a cserkészeinknek, de 8–10 hónapra visszamenıleg már elfelejtjük, illetve 
elfelejtenénk, ha nem írnánk föl. Ugyanígy hasznos lehet egy-egy nyári tábornál az elızı pár 
tábor értékelését fellapozni. 
 
Munkacsoportok 
Az alapszabály röviden azt is meghatározza, hogyan hozhatók létre munkacsoportok, bizottságok 
stb. (59. §), bár ennek csapatszinten kisebb a jelentısége.  
 
Kinevezések (57. §) 
A csapatban a különféle tisztségek eddig is kinevezés alapján töltettek be, az új alapszabály ezt a 
helyzetet erısíti meg. A kinevezések rendje a Cserkészmozgalom Világszervezetének (WOSM) 
irányelveit követi (Adults in Scouting). A kinevezés ugyan némi munkát kíván, hiszen a 
kinevezettel el kell beszélgetni megbízatása elıtt a terveirıl (és arról, hogy ezek hogyan 
illeszthetık bele a csapat egészének mőködésébe), megbízatása végén pedig a mögötte álló 
idıszakról, sikereirıl, kudarcairól. Ugyanakkor ha így járunk el, akkor már a cserkészév kezdete 
elıtt pontos képet kaphatunk arról, ki mikor mire ér rá, mit vállal (és mit nem), ami nagyban 
segítheti a kiszámítható mőködést év közben. 
 
A csapatban a korábbi gyakorlatnak megfelelıen mindenért a csapatparancsnok felelıs, ezért ı 
nevezi ki az összes vezetıt. Ez alól az ırsvezetı annyiban kivétel, hogy itt a kinevezés a 
rajvezetı javaslatára történik, hiszen – különösen nagyobb csapatoknál – a rajvezetı az, aki 
közvetlen közelrıl figyelemmel kíséri az ırsvezetı munkáját. 
 
Évindító csapatvezetıségi ülés 
Az SZMSZ rendelkezik a csapatvezetıség egy különleges ülésérıl, a cserkészévindító 
megbeszélésrıl. A csapatparancsnok ekkor számol be az elızı cserkészévrıl, és a vezetıség 
ekkor fogadja el a következı cserkészévre szóló munkatervet, költségvetést stb. Ennek a célja, 



hogy az elızı cserkészév rendben lezárjuk, az új cserkészév pedig megalapozottan és 
lendületesen induljon útjára. 

4. Cserkészév menete 

Megjegyzés 
Ez az írás arra való, hogy elolvasásával tisztába jöjjünk azzal, mikor mit kell tennünk csapatunk 
szabályszerő mőködésének biztosítása érdekében. Elolvasása nem helyettesíti az új alapszabály 
(Asz.) és SZMSZ alapos megismerését. 
 
A cserkészév menete 

Idıpont Tevékenység Asz. SZMSZ 
aug. vagy 
szept. 

Évindító csapatvezetıség-ülés 24. § 8–9. § 

aug. vagy 
szept. 

A csapat felnıtt tagjainak ülése: elfogadják a cspk. 
beszámolóját, megbízatásának végén vagy megszőntével 
újat választanak. Célszerő, ha itt választják meg a kerületi 
küldöttgyőlésre delegálandó csapatküldött(ek)et is. Az 
egyszerőség kedvéért tartható (részben) egy idıben az 
évindító csapatvezetıség-üléssel. 

25., 27. és 
56. § 

10., 36–
40. § 

az év 
során 
legalább  
4-szer 

A csapatvezetıség ülésezik (a négybıl egy az évindító 
ülés). Természetesen többször is lehet (sıt ajánlott) 
összeülni. 

24. § 7. § 

jan. vagy 
febr. 

Kerületi küldöttgyőlés 34. §   

jan. 31. Éves jelentés beküldése 43. § (2) k) 18. § 
márc. 1. Tagdíj behajtása a tagoktól 15. §   
márc. 31. Tagdíj befizetése a kerületnek   5. § (1) 
júl. & 
aug. 

Beszélgetések a csapat vezetıivel: az elmúlt cserkészév 
munkájának értékelése 

57. § (1) 
c)–d) 

  

júl. & 
aug. 

Beszélgetések a következı cserkészévre kinevezendı 
vezetıkkel: megállapodások megkötése 

57. § (1) 
a)–b), 

22–23. § 

  

 
Teendık kifejezetten 2013-ra 
Minél gyorsabban meg kell állapítanunk (és naprakészen kell tartanunk két névsort):  

• csapatvezetıség (Alapszabály 24. § (3) a)–c), SZMSZ 43. §). A csapatvezetıség majd az 
évindító ülésen tovább bıvítheti önmagát (Alapszabály 24. § (3) d)–e)). 

• csapat felnıtt tagjai (Alapszabály 13. § (2)). Ez azért fontos, mert ık választják a kerületi 
küldöttgyőlésre küldendı csapat küldött(ek)et. İk választják a csapatparancsnokot, és 
évente el kell fogadniuk a cspk. beszámolóját is. 



Mivel közel van a kerületi küldöttgyőlés idıpontja, ezért a szokásos cserkészév eleji ülés helyett 
minél gyorsabban össze kell hívni a felnıtt tagokat, akiknek meg kell választaniuk a 
küldött(ek)et (Alapszabály 27. § és 56. §, SZMSZ 36–40. §). 
 
Idıponthoz nem kötött teendık 

Tevékenység Asz. SZMSZ 
A csapat vagyonának leltárba vétele (kötelezı) 26. § (1)   
Megállapodás/-ok megkötése a fenntartóval/-kkal 
(amíg nem kötöttünk megállapodást, addig nincs fenntartónk) 

29. § 9. § (2) 

Tagok nyilvántartása az ECSET-ben (folyamatosan) 13–17. § 3. § (1), (4), (7) 
 

5. Felnıtt tagok 

Felnıtt taggá válás 
Mostantól mőködı tagokról és felnıtt tagokról beszélünk. A felnıtt tag a korábbi rendes 
tagságnak felel meg az alábbi különbségekkel: 
- nem kell segédtiszti képesítés a felnıtt taggá váláshoz 
- nem kell elfogadni egy testületnek sem a mőködı tag kérelmét (korábban az OIB hagyta jóvá a 
jelentkezéseket) 
 
Fontos tudatosítanunk, hogy egy cserkész ha elmúlt 18 éves, attól még nem lesz automatikusan 
felnıtt tag. Egy feltétele van még az életkoron kívül, hogy kérnie kell. Ezt kétféleképpen teheti 
meg:  

1. A csapatparancsnoka útján kéri, azaz szól vagy ír a csapatparancsnokának, hogy felnıtt 
tag szeretne lenni. Ez esetben a cspk 2 héten belül köteles a változást átvezetni az 
ECSET-ben. (A tag személyi adatlapja - cserkész adatok - tagság formája - legördülı 
listából kiválasztja a felnıtt tagot) 

2. Az ECSET-en keresztül kéri (Személyi adatlapja - cserkész adatok - jelölınégyzet 
bepipálása, mentés), ekkor az ECSET-ben automatikusan átváltozik a tagság formája 
felnıtt tagra. 

 
Felnıtt tagok szerepe a csapat és szövetség életében 
A csapatnak minden megkezdett 35 fı után kell választania egy csapatküldöttet, és egy 
pótküldöttet. Egy nagyobb létszámú csapatnál ez akár azt is jelentheti, hogy 10-15 olyan felnıtt 
tagot kell keresni akik vállalják a küldöttséggel járó feladatokat, mert csak így lesz maximálisan 
képviselve a csapat a kerületi küldöttgyőlésen. Mindemellett az országos küldöttek és az 
Országos Tanács tagjai is a csapatokból kerülnek ki, így érdemes a csapatküldöttek 
megválasztásával párhuzamosan országos küldött jelöltrıl, és esetleg országos tanács tag 
jelöltrıl is gondoskodni. Ez utóbbiakat nem a csapat választja/jelöli, hanem bármely felnıtt tag 
jelölhet felnıtt tagot  és a kerületi küldöttgyőlés választja majd meg, de érdemes lehet 
csapatvezetıségi szinten egyeztetni, átbeszélni, hogy ki kit jelöljön. 
 



Az Országos Tanácsba és az Országos Küldöttgyőlésbe a csapatküldöttel ellentétben már csak 
olyan felnıtt tag választható, aki legalább segédtiszti képesítéssel rendelkezik. A jelöltséget 
vállalóktól a kerületi elnökség vagy a kerületi jelölıbizottság egy önéletrajzot és egy elfogadó 
nyilatkozatot fog kérni. 
 
A csapat küldötteket és pótküldötteket, valamint a jelölteket a csapatparancsnok az ECSET-ben a 
csapat oldalán a "csapat adatainak szerkesztése" menüpontra majd a tisztségviselı hozzáadása 
gombra kattintva jelölheti meg, segítve ezzel a kerületi elnökség és a kerületi jelölıbizottság 
munkáját! 

6. Éves jelentés 

Éves jelentések leadási ideje január 31. (2013-ban is ez volt.) 
2012 évere vonatkozó éves jelentéseket már csak az ECSET-ben fogadjuk el. Probléma esetén 
keresd a kerületet vagy a központban a titkárságot! 
https://ecset.cserkesz.hu/ 
 
Eddig úgy mőködött az ECSET-ben az éves jelentés, hogy a kitöltése során változtatott 
személyes adatok (pl.: tagság formája) átíródtak az adott tag személyes adatlapján is. Mostantól 
ez nem így mőködik, az éves jelentés kitöltésekor megadott változások csak az éves jelentésben 
módosulnak. Ez azért fontos mert az éves jelentést az elızı évre készítjük, és a január óta történt 
változásokat (pl. jelentkeznek a cserkészek felnıtt tagnak) így nem kell oda-vissza állítgatni az 
éves jelentés miatt.  
 
Korábban problémát jelentett a "rég nem látott rendes tagok törlése" ez az új szabályok 
értelmében mára egyszerősödött. A tag cserkészcsapatban való tagságának egy éven túli hiánya 
miatt it törölhetı. Amennyiben a tag szövetségi tagsága megszőnik, adatait a csapatparancsnok 
törli az ECSET-bıl. (Amíg az ECSET-ben a törlési jog nincs átállítva, és emiatt nem tudsz 
törölni, írj egy levelet a titkárságra a törlendı tagok listájával) 
 
A 2011-es vagy korábbi jelentések leadására nincs lehetıség az ECSET-ben. De mivel korábban 
még lehetett papíron is leadni, ezért azt javasoljuk, hogy aki pótolni szeretné, az adja le papíron 
(pl.: nyomtassa ki a 2012-eset az ECSET-bıl, javítsa le és úgy adja be). Ha nagy az eltérés akkor 
pedig készítse el papíron. (2011-es nyomtatvány még letölthetı az iratminták oldalról.)  
 
Határid ıre az alábbi csapatok adták le a 2012-es éves jelentésüket: 
(a felsorolás még a 2012-es kerületi határok szerint rendezve) 
 
I. (Budai) Cserkészkerület 
25. sz. Szent Imre Cserkészcsapat  
32. sz. Dévai Bíró Mátyás Cserkészcsapat  
46. sz. Kapisztrán Szent János Cserkészcsapat  
100/ö. sz. Baden-Powell Cserkészcsapat  
205. sz. Zrínyi Miklós Cserkészcsapat  
304. sz. Kırösi Csoma Sándor Cserkészcsapat  
320. sz. Nimród Cserkészcsapat  



400. sz. Szent Péter és Pál Cserkészcsapat  
439. sz. Boldogasszony Cserkészcsapat  
815. sz. IV. Béla király Cserkészcsapat  
823. sz. Mátyás király Cserkészcsapat  
903. sz. Prohászka Ottokár Cserkészcsapat  
1000. sz. Szent Korona Cserkészcsapat  
1019. sz. Csaba királyfi Cserkészcsapat  
1026. sz. Szent László Király Cserkészcsapat  
1926. sz. Szent Erzsébet Cserkészcsapat  
 
II. (Miskolci) Cserkészkerület 
1227. sz. Pray György Cserkészcsapat  
 
III. (Szombathelyi) Cserkészkerület 
392. sz. Lesence Cserkészcsapat  
 
IV. (Székesfehérvári) Cserkészkerület 
188. sz. Shvoy Lajos Cserkészcsapat  
 
V. Dél-alföldi Cserkészkerület 
519. sz. Bálint Sándor Cserkészcsapat  
550. sz. Márton Áron Cserkészcsapat  
567. sz. Mészáros Lázár Cserkészcsapat  
 
VI. (Pécsi) Cserkészkerület 
466. sz. Magyar Tenger Cserkészcsapat  
604. sz. Szent Mór Cserkészcsapat  
608. sz. Schola Caritatis Cserkészcsapat  
610. sz. Mindszenty Bíboros Cserkészcsapat  
622. sz. Gaal Gaston Cserkészcsapat  
680. sz. Vas Gerben Cserkészcsapat  
681. sz. Assisi Szent Ferenc Cserkészcsapat  
 
VII. (Gy ıri) Cserkészkerület 
70. sz. Széchenyi István Cserkészcsapat  
459. sz. Gyıry Vilmos Cserkészcsapat  
708. sz. Rómer Flóris Cserkészcsapat  
 
VIII. (Kecskeméti) Cserkészkerület 
101. sz. Tomori Pál Cserkészcsapat  
298. sz. Lehel vezér Cserkészcsapat  
871. sz. Szent Imre Cserkészcsapat  
884. sz. Hunyadi János Cserkészcsapat  
1808. sz. Don Bosco Cserkészcsapat  
1810. sz. Ádám Kálmán Cserkészcsapat  
1811. sz. Fekete István Cserkészcsapat  



 
X. (Pesti) Cserkészkerület 
2. sz. Sík Sándor Cserkészcsapat  
6. sz. Ráday Pál Cserkészcsapat  
16. sz. Evangélikus Gimnázium Cserkészcsapat  
96. sz. Sólyom Cserkészcsapat Cserkészcsapat  
133. sz. Szent György Cserkészcsapat  
140. sz. Pro Patria Cserkészcsapat  
192. sz. Erdısi Imre Cserkészcsapat  
221. sz. Anonymus Cserkészcsapat  
293. sz. Szent Kapisztrán Cserkészcsapat  
327. sz. Loyolai Szent Ignác Cserkészcsapat  
412. sz. Kalazanti Szent József Cserkészcsapat  
431. sz. Huenergardt F. János Cserkészcsapat  
432. sz. Pázmány Péter Cserkészcsapat  
802. sz. Szent Korona Cserkészcsapat  
812. sz. Csaba vezér Cserkészcsapat  
827. sz. Szent László Cserkészcsapat  
836. sz. gróf Teleki László Cserkészcsapat  
923. sz. Pázmány Péter Cserkészcsapat  
950. sz. Szent Gellért Cserkészcsapat  
1117. sz. Szent Imre Cserkészcsapat  
1134. sz. Szent László Cserkészcsapat  
 
 
Köszönjük, és értékeljük a lelkiismeretes munkát és a pontosságot! 
 
 
 

7. Tagdíj 

2013-ban fizetendı tagdíj mértéke: 
Mőködı tagok tagdíja: 1800 Ft/fı 
Felnıtt tagok tagdíja: 2400Ft/fı 
 
Tagdíjfizetés határideje: 
2013. március 31. 
 
A befizetés közleményében fel kell tüntetni a csapatszámot, és hogy hány mőködı és teljes jogú 
tag tagdíja lett befizetve egyszerre.  
 

8. Fenntartó  



Kérjük a csapatparancsnokokat, hogy amennyiben eddig még nem tették meg, keressék fel a 
fenntartót és egyeztessenek a további együttmőködésrıl. 
Az országos központ készített egy megállapodás mintát. A minta csak egy javaslat, attól el lehet 
térni. A minta innen letölthetı: 
http://cserkesz.hu/szovetseg/testuletek/oib/iratmintak 
 
 

9. GYIK 

A 18 éven felüli cserkészeim a felnıtt tagok? 
Nem! Azért mert valaki elmúlt 18 éves még nem lesz automatikusan felnıtt tag. A felnıtt 
tagsághoz kérnie kell felvételét az ECSET-en keresztül, vagy a csapatparancsnoka útján. 
 
Mi lett a korábbi rendes tagokkal? 
Automatikusan felnıtt tagok lettek, ezt már az ECSET-ben is átvezettük. 
 
Mi van ha nincs annyi felnıtt tagom mint amennyit választani kellene? 
Érdemes meggyızni egy-két 18 éven felüli cserkészt, hogy vállalja/kérje a felnıtt tagságot. Ha 
minden 18 -éven felüli cserkész felnıtt tag és úgy sincs elég felnıtt tag a csapatküldöttekhez, 
abban az esetben a csapat annyit választ amennyit tud, és sajnos nem lesz a létszámához mérten 
maximálisan képviselve a küldöttgyőlésen. 
 
Kerületi vagy országos elnökségi tag lehet-e csapat küldött? 
Az elnökségi tagok, elnökségi tagságuk jogán már rendelkeznek szavazattal, így ıket ugyanabba 
a testületbe felesleges delegálni, mert nem szavazhatnak kétszer. Tehát: 
- Kerületi elnökségi tag ne legyen csapatküldött 
- Országos elnökségi tag ne legyen országos küldött jelölt, illetve országos tanács tag jelölt. 
 
Most új elnökséget is kell választani a kerületben? 
Csak azokban a kerületekben ahol lejárt az eredeti mandátumuk az elnökségi tagoknak, és a régi 
alapszabály alapján is választani kellene. 
 
Mi az a  jóváhagyott e-mail cím? 
Az ECSET-ben az e-mail címedet beállíthatod hivatalos értesítési címnek. Ehhez csak egy 
jelölınégyzetet kell kipipálnod, és ezzel jóváhagyod, hogy hivatalos ügyekben a központ és a 
kerület ezen a címen írhasson Neked. 

 
 
Jó munkát! 
 
Budapest, 2013. február 1., 
Az Országos Elnökség nevében 
Solymosi Balázs cst.  
országos vezetıtiszt  



 
 
 
 
--  
Kiadja a Magyar Cserkészszövetség Országos Elnöksége 
http://www.cserkesz.hu/elnokseg/ 


