
Határozatgyűjtemény 

A Magyar Cserkészszövetség Országos Intéző Bizottságának üléséről 
 
Dátum: 2011.február 12 
Helyszín: Budapest Szt Imre Gimnázium 
 
 
OIB20110212/1 sz. határozata: Az OIB Jegyzőkönyvvezetőnek Ecseri Miklóst, jegyzőkönyv 
hitelesítőnek Fehér Györgyöt és Parragh Gábort választja meg. (13/0/0) 
 
OIB20110212/2 sz. határozata:Az OIB az előzetesen kiküldött napirendet módosítás nélkül 
jóváhagyja. (13/0/0) 
 

1. Igazolási kérelmek - előterjesztő Párkányi Balázs 
 
Tájékoztatás, határozatot nem igényel: 
 
Gadó Julianna átigazolt a 10. P.Á.R. "gróf Széchenyi István" cserkészcsapatból a 673. Pius 
cserkészcsapatba (mindkét csapat VI. kerületi). 
Hochmann Bíbor (652. I. Rákóczi György, VI. kerület) és Pólya Viktor Márton (47. Szent László 
Király, VI. kerület) segédtiszti képesítését a kerület igazolta, ezzel tagjelölti státusza automatikusan 
rendes taggá változott. 
 

 OIB20110212/3 sz. határozata: Az Országos Intézőbizottság tudomásul veszi Ecseri Zsófia, Fodor 

Ádámné, Hodász András, Hodász Eszter, Hodász Gábor, Németh Andrea, Szekér Krisztina, Havas 

Katalin (mindannyian 442. Báthory László, I. kerület) kilépését a Magyar Cserkészszövetségből. 

(13/0/0) 

 OIB20110212/4 sz. határozata: Az Országos Intézőbizottság felveszi a Magyar Cserkészszövetség 

tagjelöltjei közé Beberika Dorinát (47. Szent László király, VI. kerület). (13/0/0) 

 OIB20110212/5 sz. határozata: Az Országos Intézőbizottság felveszi a Magyar Cserkészszövetség 

tagjai közé Bence Győző (32. Dévai Bíró Mátyás, I. kerület), Vida Bernadett (188. Shvoy Lajos, 

IV. kerület) segédtiszteket. (13/0/0) 

 OIB20110212/6 sz. határozata: Az Országos Intézőbizottság felveszi a Magyar Cserkészszövetség 

jogi személyiségű tagjai közé az Evangéliumi ICHTYS-Cserkész alapítványt (X. kerület). (13/0/0) 

 OIB20110212/7 sz. határozata: Az Országos Intézőbizottság az előző határozatát azonnal életbe 



lépteti. (13/0/0) 

 OIB20110212/8 sz. határozata: Az Országos Intézőbizottság végleges működési engedélyt ad az 1. 

BKIE Szilassy Aladár cserkészcsapatnak (X. kerület). (13/0/0) 

 OIB20110212/9 sz. határozata: Az Országos Intézőbizottság négy évre csapatparancsnoki 

megbízást ad Bodor Mihálynak a 192. Erdősi Imre cserkészcsapatban (X. kerület), valamint 

Kosári Katának a 604. Szent Mór cserkészcsapatban (VI. kerület). (13/0/0) 

OIB20110212/10 sz. határozata: Az Országos Intézőbizottság az 3-9 határozatát azonnal 

életbe lépteti.  (13/0/0) 

OIB20110212/11 sz. határozata: Az OIB az SZMSZ-t három helyen módosítja az alábbiak szerint. 

 I. 
SzMSz 4.§ 3/d) „Hitelesítési funkciója kizárólag a kör alakú és az ovális bélyegzőknek van. 
A hosszú bélyegzőknek csak tájékoztatási funkciója van. A kör alakú és az ovális bélyegzők a 
kiadványok végén, az aláírás mellett használandók. A hosszú bélyegzők a címzésben, az 
adatközlésnél és a borítékokon használandók, az aláírás melletti használatuk nem 
megengedett.” 
Helyett 
„Hitelesítési funkciója kizárólag a kör alakú és az ovális bélyegzőknek van. A hosszú 
bélyegzőknek csak tájékoztatási funkciója van. A kör alakú és az ovális bélyegzik a 
kiadványok végén, az aláírás mellett használandók. A hosszú bélyegzők a címzésben, az 
adatközlésnél és a borítékokon használandók, az aláírás mellett ne alkalmazzuk.” 
II. 
SzMSz 4.§ 3/e) „A hitelesítési funkcióban használatos bélyegzőket kizárólag azok 
használhatják, akik a bélyegzőhöz tartozó tisztségre érvényesen meg lettek választva vagy 
meg lettek bízva, kizárólag megbízatásuk időtartama alatt. Amennyiben egy tisztségviselő 
több tisztséget is betölt, akkor egy tényleges üggyel kapcsolatos kiadványain ahhoz a 
tisztséghez tartozó bélyegzőt köteles használni, amely tisztség alapján eljárt. Az illetéktelen 
bélyegzőhasználat vagy bélyegzőbirtoklás fegyelmi vétség.” 
Helyett 
„A hitelesítési funkcióban használatos bélyegzőket kizárólag azok használhatják, akiket a 
bélyegzőhöz tartozó tisztségre érvényesen megválasztottak vagy megbíztak, kizárólag 
megbízatásuk időtartama alatt. Amennyiben egy tisztségviselő több tisztséget is betölt, akkor 
egy tényleges üggyel kapcsolatos kiadványain ahhoz a tisztséghez tartozó bélyegzőt köteles 
használni, amely tisztség alapján eljárt. Az illetéktelen bélyegzőhasználat vagy 
bélyegzőbirtoklás fegyelmi vétség.” 
 
III. 
SzMSz 16.§ 1. „A Magyar Cserkészek Közösségéhez való tartozás elismerése a 
cserkészigazolvány” 
Helyett 
„A magyar cserkészek közösségéhez való tartozás elismerése a cserkészigazolvány” 
 
(13/0/0) 



 

 OIB20110212/12 sz. határozata: Az OIB felkéri az ASZKB-t a Jászkun Cserkészkörzet SZMSZ-ének 

tanulmányozására, és a következő OIB ülésre terjessze be jóváhagyásra az OIB elé. (12/0/1) 

 OIB20110212/13 sz. határozata: A OIB tudomásul veszi a kísérleti kiscserkész őrsvezetői 

vezetőképzés meghirdetését a beterjesztett anyag alapján. Az OIB felkéri az OVT-t, hogy a 

következő (áprilisi) OIB ülésre terjessze be a VKKMISZ módosításához szükséges anyagokat. 

(11/1/1) 

OIB20110212/14 sz. határozata: Az OIB felhívja az Országos Főtitkár figyelmét arra, 

hogy a tagnyilvántartásról, csapatparancsnokok státuszáról, csapatok státuszáról 

tájékoztassa az illetékes kerületet és változás esetén az illetékes kerületet és 

érintetteket. (13/0/0) 

 

Budapest, 2011. február 12. 
 
 
 
 Ugron Ákos  Ecseri Miklós 
 Levezető Elnök  Jegyzőkönyvvezető 
 
 
 
 Fehér György  Parragh Gábor 
 jegyzőkönyv hitelesítő  jegyzőkönyv hitelesítő 


