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Határozatgyűjtemény 

A Magyar Cserkészszövetség Országos Intéző 
Bizottságának üléséről 

 

 
Dátum: 2011.április 16. 
Helyszín: Magyar Cserkészszövetség székháza (1025 Budapest, Tömörkény u. 3/A.) 
Résztvevők: A mellékelt részvételi lap szerint 
 
OIB20110416/1 sz.OIB20110416/1 sz.OIB20110416/1 sz.OIB20110416/1 sz. határozata:  határozata:  határozata:  határozata: Az OIB Jegyzőkönyvvezetőnek Piross Antalt, jegyzőkönyv 
hitelesítőnek Nagy Pétert és Klein Zsófiát választja meg.  
(11/0/0) 
 
OIB20110416/2 sz. határozata: OIB20110416/2 sz. határozata: OIB20110416/2 sz. határozata: OIB20110416/2 sz. határozata: Az OIB az előzetesen kiküldött napirendet módosítás nélkül 
jóváhagyja.  
(11/0/0) 
 
OIB2011OIB2011OIB2011OIB20110416/3 sz. határozata: 0416/3 sz. határozata: 0416/3 sz. határozata: 0416/3 sz. határozata: Az Országos Intézőbizottság megerősíti az eddig nem 
hitelesített, OIB 2009.04.04/1. számú határozatát: Az Országos Intézőbizottság az alábbiak 
szerint módosítja 2006.12.16/1 számú határozatát: az Országos Intézőbizottság tudomásul 
veszi a Szeged-Belvárosi Római Katolikus plébánia kilépését a Magyar Cserkészszövetségből. Az 
Országos Intézőbizottság felveszi a Magyar Cserkészszövetség tagjai közé a Szeged-
Tarjánvárosi Római Katolikus Plébániát. 
 
OIB20110416/4 sz. határozata: OIB20110416/4 sz. határozata: OIB20110416/4 sz. határozata: OIB20110416/4 sz. határozata: Az Országos Intézőbizottság megerősíti az eddig nem 
hitelesített, OIB 2009.04.04/2. számú határozatát: Az Országos Intézőbizottság kiegészíti 
2008.05.16/1. számú határozatát azzal, hogy a Hevesi Római Katolikus Plébániát felveszi a 
Magyar Cserkészszövetség tagjai közé. 
OIB20110416/5 sz. határozata: OIB20110416/5 sz. határozata: OIB20110416/5 sz. határozata: OIB20110416/5 sz. határozata: Az Országos Intézőbizottság megerősíti az eddig nem 
hitelesített, OIB 2009.04.04/3. számú határozatát: Az Országos Intézőbizottság tudomásul veszi 
a 951. Bocskai, a 977. 997., 263., 953.,993., 1950. cserkészcsapatok megszűnését 
OIB20110416/6 sz. határozata: OIB20110416/6 sz. határozata: OIB20110416/6 sz. határozata: OIB20110416/6 sz. határozata: Az Országos Intézőbizottság megerősíti az eddig nem 
hitelesített, OIB 2009.04.04/4. számú határozatát: Az Országos Intézőbizottság tagjelöltként 
nyilvántartásba veszi Gere Dávid Márkot. 
OIB20110416/7 sz. határozata: OIB20110416/7 sz. határozata: OIB20110416/7 sz. határozata: OIB20110416/7 sz. határozata: Az Országos Intézőbizottság megerősíti az eddig nem 
hitelesített, OIB 2009.04.04/5. számú határozatát: Az Országos Intézőbizottság felveszi tagjai 
közé a következő természetes személyeket: 

1 426. Szenczi Molnár Albert Somogyi Dezső András cst. 

1 426. Szenczi Molnár Albert Thuróczy Piroska Outi st. 

2 775. Hunyadi János Holndonner Péter st. 

4 126. Szent Imre Szántóné Matuz Virág Eszter st. 

5 1507. Árpádházi Szent Margit Balogh Emese st. 

5 1507. Árpádházi Szent Margit Doszpod Gergely st. 
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5 1507. Árpádházi Szent Margit Kerekes Mária st. 

5 1507. Árpádházi Szent Margit Oláh Eszter st. 

8 105. IV. Béla Ambrus György st. 

8 118. Kalazancius Hoffmann Ferenc st. 

8 289. dr Monszpart László Dr. Váczi Lajos st. 

10 16. Evangélikus Gimnázium Piross Antal st. 

10 293. Szent Kapisztrán Gál Eszter st. 

10 293. Szent Kapisztrán Ronkay János Péter st. 

10 327. Loyolai Szent Ignác Deák Réka st. 

10 432. Pázmány Péter Fóris Borbála st. 

10 811. Szent József Csáki Viktor st. 

OIB20110416/8 sz. határozata: OIB20110416/8 sz. határozata: OIB20110416/8 sz. határozata: OIB20110416/8 sz. határozata: Az Országos Intézőbizottság megerősíti az eddig nem 
hitelesített, OIB 2009.04.04/6. számú határozatát: Az Országos Intézőbizottság végleges 
működési engedélyt ad az 550. Márton Áron cserkészcsapatnak. 

OIB20110416/9 sz. határozata: OIB20110416/9 sz. határozata: OIB20110416/9 sz. határozata: OIB20110416/9 sz. határozata: Az Országos Intézőbizottság megerősíti az eddig nem 
hitelesített, OIB 2009.04.04/7. számú határozatát: Az Országos Intézőbizottság ideiglenes 
működési engedélyt ad a 859. Dr. Gál Lajos cserkészcsapatnak. 

OIB20110416/10 sz. határozata: OIB20110416/10 sz. határozata: OIB20110416/10 sz. határozata: OIB20110416/10 sz. határozata: Az Országos Intézőbizottság megerősíti az eddig nem 
hitelesített, OIB 2009.04.04/8. számú határozatát: Az Országos Intézőbizottság négy évre 
csapatparancsnoki megbízatást ad a következő cserkészeknek: 

1 205. Zrínyi Miklós Opor Károly Balázs st. 

10 15. Bethlen Gábor Tóth Gergely st. 

OIB20110416/11 sz. határozata: OIB20110416/11 sz. határozata: OIB20110416/11 sz. határozata: OIB20110416/11 sz. határozata: Az Országos Intézőbizottság megerősíti az eddig nem 
hitelesített, OIB 2009.04.04/9. számú határozatát: Az Országos Intézőbizottság négy évre 
csapatparancsnoki megbízatást ad Nyisztor Zsoltnak, az alábbiak szerint: április 25-i hatállyal, és 
azzal a feltétellel, hogy addig minden szükséges dokumentum beérkezik az Országos Igazoló 
Bizottsághoz. 

OIB20110416/12 sz. határozata: OIB20110416/12 sz. határozata: OIB20110416/12 sz. határozata: OIB20110416/12 sz. határozata: Az Országos Intézőbizottság megerősíti az eddig nem 
hitelesített, OIB090606/2. számú határozatát: Az Országos Intézőbizottság az alábbiak szerint 
módosítja az OIB 2009.04.04/3. számú határozatát: Az Országos Intézőbizottság tudomásul 
veszi a 951. Bocskai, a 977. 997., 953., 1950. cserkészcsapatok megszűnését. Az Országos 
Intézőbizottság megszűnteti a 263. Nagy Lajos király cserkészcsapatot, fenntartó testületét, a 
Mezőtúri Római Katolikus Egyházközséget törli tagjai sorából. 

OIB20110416/13 sz. határozata: OIB20110416/13 sz. határozata: OIB20110416/13 sz. határozata: OIB20110416/13 sz. határozata: Az Országos Intézőbizottság megerősíti az eddig nem 
hitelesített, OIB090606/3. számú határozatát: Az Országos Intézőbizottság törli tagjai közül a 
Karcagi Református Egyházat, csapatát, a 176. Nagykun cserkészcsapatot pedig megszűnteti. 

OIB20110416/14 sz. határozata: OIB20110416/14 sz. határozata: OIB20110416/14 sz. határozata: OIB20110416/14 sz. határozata: Az Országos Intézőbizottság megerősíti az eddig nem 
hitelesített, OIB090606/4. számú határozatát: Az Országos Intézőbizottság tudomásul veszi az 
Újpest-megyeri Nagyboldogasszony Egyházközség Családsegítő Don Bosco Ifjúsági Ház 
Alapítvány kilépését a Magyar Cserkészszövetségből. 

OIB20110416/15 sz. határozata: OIB20110416/15 sz. határozata: OIB20110416/15 sz. határozata: OIB20110416/15 sz. határozata: Az Országos Intézőbizottság megerősíti az eddig nem 
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hitelesített, OIB090606/5. számú határozatát: Az Országos Intézőbizottság cserkésztiszti 
képesítést ad dr. Bartha Ferencnek (191.Toldi, I. ker). 

OIB20110416/16 sz. határozata: OIB20110416/16 sz. határozata: OIB20110416/16 sz. határozata: OIB20110416/16 sz. határozata: Az Országos Intézőbizottság az előző határozatát azonnal 
hatályba lépteti. 

OIB20110416/17 sz. határozata: OIB20110416/17 sz. határozata: OIB20110416/17 sz. határozata: OIB20110416/17 sz. határozata: Az Országos Intézőbizottság megerősíti az eddig nem 
hitelesített, OIB090606/8. számú határozatát: Az Országos Intézőbizottság felveszi tagjai közé a 
következő természetes személyeket:  
1 191. Toldi dr. Bartha Ferenc cst. 
1 436. Fekete István Bartók Nagy Tamás st. 
1 442. Báthory László Lakatos Gergely st. 
1 831. Szent Kristóf Kékesi Márton st 
4 453. Wathay Ferenc Bolla Balázs st. 
10 412. Kalazanti Szent József Németh-Nagy Melinda st. 
10 811. Szent József Weigang Tamás st. 

OIB20110416/18 sz. határozata:OIB20110416/18 sz. határozata:OIB20110416/18 sz. határozata:OIB20110416/18 sz. határozata:    Az Országos Intézőbizottság az előző határozatát azonnal 
hatályba lépteti. 

OIB20110416/19 sz. határozata: OIB20110416/19 sz. határozata: OIB20110416/19 sz. határozata: OIB20110416/19 sz. határozata: Az Országos Intézőbizottság megerősíti az eddig nem 
hitelesített, OIB090606/10. számú határozatát: Az Országos Intézőbizottság felveszi tagjai közé 
a következő jogi személyeket: 

3 Szombathelyi Evangélikus Egyházközség Szombathely 
4 Tündöklő Csillag Alapítvány Nemesvámos 

OIB20110416/20 sz. határozata: OIB20110416/20 sz. határozata: OIB20110416/20 sz. határozata: OIB20110416/20 sz. határozata: Az Országos Intézőbizottság az előző határozatát azonnal 
hatályba lépteti. 

OIB20110416/21 sz. határozaOIB20110416/21 sz. határozaOIB20110416/21 sz. határozaOIB20110416/21 sz. határozata: ta: ta: ta: Az Országos Intézőbizottság megerősíti az eddig nem 
hitelesített, OIB090606/11. számú határozatát: Az Országos Intézőbizottság két évre ideiglenes 
működési engedélyt ad a következő csapatoknak: 

3 735. Reményik 
Sándor 

Szombathelyi Evangélikus 
Egyházközség 

Szombathely 

4 1426. Csillagösvény Tündöklő Csillag Alapítvány Nemesvámos 

OIB20110416/22 sz. határozata: OIB20110416/22 sz. határozata: OIB20110416/22 sz. határozata: OIB20110416/22 sz. határozata: Az Országos Intézőbizottság megerősíti az eddig nem 
hitelesített, OIB090606/12. számú határozatát: Az Országos Intézőbizottság két évre 
csapatvezetői megbízatást a következő cserkészeknek: 

4 1426. Csillagösvény Gere Dávid Márk 

Az Országos Intézőbizottság négy évre csapatparancsnoki megbízatást ad a következő 
cserkészeknek: 

1 191. Toldi dr. Bartha Ferenc cst. 
8 871. Szent Imre Juhász Miklós st. 
10 16. Evangélikus Gimnázium Piross Antal st. 
10  1975Rozgonyi Cecille Dr. Ferencz Mária cst. 

OOOOIB20110416/23 sz. határozata: IB20110416/23 sz. határozata: IB20110416/23 sz. határozata: IB20110416/23 sz. határozata: Az Országos Intézőbizottság tudomásul veszi Sisak Áron 
(1106. Szent Bernát) kilépését a Magyar Cserkészszövetségből. 

OIB20110416/24 OIB20110416/24 OIB20110416/24 OIB20110416/24 sz. határozata: sz. határozata: sz. határozata: sz. határozata: Az Országos Intézőbizottság felveszi a Magyar 
Cserkészszövetség tagjelöltjei közé Huszár András Mártont (217. Keresztény Munkás Ifjú, VI. 
kerület) és Kiri Dánielt (101. Tomori Pál, VIII. kerület). 

OIB20110416/25 sz. határozata: OIB20110416/25 sz. határozata: OIB20110416/25 sz. határozata: OIB20110416/25 sz. határozata: Az Országos Intézőbizottság felveszi a Magyar 



Klein Zsófia Nagy Péter  Ugron Ákos G. 

Cserkészszövetség tagjai közé Réder Kristóf (148. Nagyboldogasszony, I. kerület), Csepregi 
Márton (1909. Prohászka Ottokár, I. kerület), ifj. Koltay Árpád (353. Chernel István, III. kerület), 
Gróf Sándorné (392. Lesence, III. kerület) , Pál Ferenc (735. Reményik Sándor, III. kerület), Balázs 
Gábor (85. Zrínyi Miklós, IV. kerület), Hetyey György (85. Zrínyi Miklós, IV. kerület), Klujber Márta 
(85. Zrínyi Miklós, IV. kerület), Radics János (85. Zrínyi Miklós, IV. kerület), Sümegi Pál László (125. 
Szent István, IV. kerület), Bálint Georgina (126. Szent Imre, IV. kerület), Szőcs Áron (126. Szent 
Imre, IV. kerület), Czinege András (2. Sík Sándor, X. kerület), Bujdos Iván Ákos (929. Szent Mihály, 
X. kerület), Csók Zoltán (929. Szent Mihály, X. kerület) és Gáspár Laura (929. Szent Mihály, X. 
kerület) segédtiszteket. 

OIB20110416/26 sz. határozata: OIB20110416/26 sz. határozata: OIB20110416/26 sz. határozata: OIB20110416/26 sz. határozata: Az Országos Intézőbizottság felveszi a Magyar 
Cserkészszövetség jogi személyiségű tagjai közé a szentesi Szent Anna Plébániát. 

OIB20110416/27 sz. határozaOIB20110416/27 sz. határozaOIB20110416/27 sz. határozaOIB20110416/27 sz. határozata: ta: ta: ta: Az Országos Intézőbizottság az előző három határozatát 
azonnal életbe lépteti. 

OIB20110416/28 sz. határozata: OIB20110416/28 sz. határozata: OIB20110416/28 sz. határozata: OIB20110416/28 sz. határozata: Az Országos Intézőbizottság két évre csapatvezetői 
megbízatást ad Kiri Dánielnek a 101. Tomori Pál cserkészcsapatban (VIII. kerület). 

OIB20110OIB20110OIB20110OIB20110416/29 sz. határozata: 416/29 sz. határozata: 416/29 sz. határozata: 416/29 sz. határozata: Az Országos Intézőbizottság ideiglenes működési engedélyt 
ad az 582. Attila cserkészcsapatnak (V. kerület). 

OIB20110416/30 sz. határozata: OIB20110416/30 sz. határozata: OIB20110416/30 sz. határozata: OIB20110416/30 sz. határozata: Az Országos Intézőbizottság négy évre csapatparancsnoki 
megbízást ad Martinovich Kálmánnak a 46. Kapisztrán Szent János cserkészcsapatban (I. 
kerület), Pál Ferencnek a 735. Reményik Sándor cserkészcsapatban (III. kerület), Lantos 
Balázsnak az 582. Attila cserkészcsapatban, Csáki Viktornak a 811. Szent József 
cserkészcsapatban (X. kerület) és Geiger Istvánnak a 923. Pázmány Péter cserkészcsapatban (X. 
kerület). 

OIB20110416/31 sz. határozata: OIB20110416/31 sz. határozata: OIB20110416/31 sz. határozata: OIB20110416/31 sz. határozata: Az Országos Intézőbizottság végleges működési engedélyt 
ad az 1301. Négylevelű Fa cserkészcsapatnak (III. kerület). 

OIB20110416/32 sz. határozata: OIB20110416/32 sz. határozata: OIB20110416/32 sz. határozata: OIB20110416/32 sz. határozata: A IV. cserkészkerület településlistája úgy módosul, hogy a 
kerület települései közül kikerül Siófok, ezzel együtt a VI. cserkészkerület településlistája úgy 
módosul, hogy a kerület települései közé bekerül Siófok. 

 (11/0/0) 
 
OIB20110416/33 sz. határozataOIB20110416/33 sz. határozataOIB20110416/33 sz. határozataOIB20110416/33 sz. határozata 
Az OIB SZMSZ-t az alábbiak szerint módosítja: 
 
SZMSZ 12.§ 3. „...A tagdíj az éves maximális csapatlétszám alapján fizetendő, így amennyiben a 
tárgyévben, -vagyis abban az évben, amelyről a jelentés szól, és amelyet követi év március 31-
ig esedékes az éves jelentés beküldése – a csapat tisztikara a kerületnek, a Szövetségnek, vagy 
más személyeknek vagy szervezeteknek bármely jelentésben vagy kérvényben több tagot 
jelzett vagy jelentett be, mint amennyit az éves jelentésben megjelölt, akkor a Fenntartó 
Testület tagdíja ezen maximális, a szövetségi természetes személy rendes tagok számával 
csökkentett csapatlétszám alapján esedékes és fizetendő. ...” 
 
HelyettHelyettHelyettHelyett    
    
„...A tagdíj az éves maximális csapatlétszám alapján fizetendő, így amennyiben a tárgyévben, -
vagyis abban az évben, amelyről a jelentés szól, és amelyet követi év január 31-ig esedékes az 
éves jelentés beküldése – a csapat tisztikara a kerületnek, a Szövetségnek, vagy más 
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személyeknek vagy szervezeteknek bármely jelentésben vagy kérvényben több tagot jelzett 
vagy jelentett be, mint amennyit az éves jelentésben megjelölt, akkor a Fenntartó Testület 
tagdíja ezen maximális, a szövetségi természetes személy rendes tagok számával csökkentett 
csapatlétszám alapján esedékes és fizetendő. ...” 
(11/0/0) 
 
OIB20110416/34 sz. határozataOIB20110416/34 sz. határozataOIB20110416/34 sz. határozataOIB20110416/34 sz. határozata        
Az OIB felkéri az irodát, hogy az SZMSZ-ben hivatkozott mellékleteket készítsék elő elfogadásra.    
(10/0/1) 
 
OIB20110416/35 sz. határozataOIB20110416/35 sz. határozataOIB20110416/35 sz. határozataOIB20110416/35 sz. határozata    
Az OIB az SZMSZ-t az alábbiak szerint módosítja  
 
SZMSZ 13.§ 1 . „Az ASZ 26.§ 2. pontja megállapítja, hogy a Szövetség rendes tagjai 
kezdeményezhetnek saját csapatuk és a Szövetség tevékenységét és működését illetően. ... „ 
 
helyett 
 
„Az ASZ 26.§ 2. pontja megállapítja, hogy a Szövetség tagjai tevékenységeket tevékenységeket tevékenységeket tevékenységeket 
kezdeményezhetnek a Szövetség bármely, nem választandó feladatkörében vállalt eseti, vagy 
állandó cserkészmunkájuk során, amennyiben azt az érintett szervezeti egység felelős állandó cserkészmunkájuk során, amennyiben azt az érintett szervezeti egység felelős állandó cserkészmunkájuk során, amennyiben azt az érintett szervezeti egység felelős állandó cserkészmunkájuk során, amennyiben azt az érintett szervezeti egység felelős 
vezetője engedélyezte.”vezetője engedélyezte.”vezetője engedélyezte.”vezetője engedélyezte.”    
 
(10/1/0) 
 
OIB20110416/36 sz. határozataOIB20110416/36 sz. határozataOIB20110416/36 sz. határozataOIB20110416/36 sz. határozata    
Az OIB elfogadja az alábbi Alapszabály módosítást: 
 
ASZ 26. § 1. e) „A rendes tagok kötelesek betartani azt az alapelvet, hogy a Szövetség, a tagok, a 
szervezeti egységek, valamint harmadik személyek közötti vitás kérdéseket a Szövetségen belül 
kívánja rendezni, vagy ha ez semmiképpen nem vezet eredményre, akkor jogi úton, de 
bármely média bármely média bármely média bármely média nyilvánosságának teljes kizárásával. Így e tárgyban a Szövetség egyetlen tagja, 
vezetője, vagy szervezeti egysége sem tehet közzé médianyilatkozatot illetve a média 
megkeresését köteles visszautasítani, hacsak az Országos Intéző Bizottság, vagy a Közgyűlés 
előzetesen és kifejezetten nem hatalmazza fel erre. Engedély esetén a nyilatkozattevő köteles 
az engedélyhez fűzött feltételeket maradéktalanul betartani.”  
HelyettHelyettHelyettHelyett    
    
„A rendes tagok kötelesek betartani azt az alapelvet, hogy a Szövetség, a tagok, a szervezeti 
egységek, valamint harmadik személyek közötti vitás kérdéseket a Szövetségen belül kívánja 
rendezni, vagy ha ez semmiképpen nem vezet eredményre, akkor jogi úton, de 
mindenmédium mindenmédium mindenmédium mindenmédium nyilvánosságának teljes kizárásával. Így e tárgyban a Szövetség egyetlen 
tagja,vezetője, vagy szervezeti egysége sem tehet közzé médianyilatkozatot illetve a média 
megkeresését köteles visszautasítani, hacsak az Országos Intéző Bizottság, vagy a Közgyűlés 
előzetesen és kifejezetten nem hatalmazza fel erre. Engedély esetén a nyilatkozattevő köteles 
az engedélyhez fűzött feltételeket maradéktalanul betartani.” 
 
(11/0/0) 
    
OIB20110416/37 sz. határozataOIB20110416/37 sz. határozataOIB20110416/37 sz. határozataOIB20110416/37 sz. határozata    
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Az OIB jóváhagyja az alábbi Alapszabály módosítást: 
 
ASZ 13. § 2. „A Szövetség tagja több tisztségre is megválasztható, kivéve, ha több 
olyanmegbízást, tisztséget töltene be egy időben, amelyek közül az egyik hatásköre a 
másikellenőrzése, felügyelete, vagy a kettő között érdekellentét áll fenn. A vezető 
tisztségviselőknek, valamint a fegyelmi bizottságok tagjainak hivatalba lépésükkor 
összeférhetetlenségi nyilatkozatot kell adniuk. Az összeférhetetlenség megállapítására megállapítására megállapítására megállapítására az OIB 
jogköre.” 
HelyettHelyettHelyettHelyett    
ASZ 13. § 2. „A Szövetség tagja több tisztségre is megválasztható, kivéve, ha több 
olyanmegbízást, tisztséget töltene be egy időben, amelyek közül az egyik hatásköre a 
másikellenőrzése, felügyelete, vagy a kettő között érdekellentét áll fenn. A vezető 
tisztségviselőknek, valamint a fegyelmi bizottságok tagjainak hivatalba lépésükkor 
összeférhetetlenségi nyilatkozatot kell adniuk. Az összeférhetetlenség megállapítása megállapítása megállapítása megállapítása az OIB 
jogköre.” 
    
(11/0/0) 
 
OIB20110416/38 sz. határozataOIB20110416/38 sz. határozataOIB20110416/38 sz. határozataOIB20110416/38 sz. határozata 
Az OIB megbízza az ASZKB-t, hogy a szabályzatokban, amennyiben lényegi változást nem okoz, 
akkor a nyelvtani helyesírási hibákat saját hatáskörben javítsa ki, és erről tájékoztassa az OIB-t. 
(10/0/1) 
 
OIB20110416/39 sz. határozataOIB20110416/39 sz. határozataOIB20110416/39 sz. határozataOIB20110416/39 sz. határozata    
Az OIB jóváhagyja az alábbi Alapszabály módosítást: 
 
ASZ 25. § 1. „A kérvény alapján a Szövetség illetékes szerve határozatban dönt a tagjelölt 
nyilvántartásba vételéről. A tagjelölt saját elhatározásából, jelentkezésével egyidejűleg vállalja 
azokat a kötelezettségeket, melyeket jelen Alapszabály és a Szövetség szabályzatai számára 
előírnak. A tagjelöltet nyilvántartásba vételétől megilletik jelen Alapszabályban és a Szövetség 
szabályzataiban a számára biztosított jogok. A tagjelölt jogait a határozat kézhezvételétől 
gyakorolhatja. A tagjelölt az Országos Intéző Bizottság által megállapított határidőn,de 
legkésőbb három éven belül köteles teljesíteni a rendes tagság elnyeréséhez szükséges összes 
feltételt. Ennek elmulasztása a tagjelölt nyilvántartásból való törlését, és ezzel a tagjelöltséghez 
tartozó jogok elvesztését vonja maga után. A tagjelöltté nyilvánítás és a rendes tagsági 
feltételek teljesítésének mérlegelése a Szövetség kizárólagos joga.” 
 
HelyettHelyettHelyettHelyett    
    
ASZ 25. § 1. „A kérvény alapján a Szövetség illetékes szerve határozatban dönt a tagjelölt 
nyilvántartásba vételéről. A tagjelölt saját elhatározásából, jelentkezésével egyidejűleg vállalja 
azokat a kötelezettségeket, melyeket jelen Alapszabály és a Szövetség szabályzatai számára 
előírnak. A tagjelöltet nyilvántartásba vételétől megilletik jelen Alapszabályban és a Szövetség 
szabályzataiban a számára biztosított jogok. A tagjelölt jogait a határozat kézhezvételétől 
gyakorolhatja. A tagjelölt az Országos Intéző Bizottság által megállapított határidőn,de 
legkésőbb három éven belül köteles teljesíteni a rendes tagság elnyeréséhez szükséges összes 
feltételt. Ennek elmulasztása a tagjelölt nyilvántartásból való törlését, és ezzel a tagjelöltséghez 
tartozó jogok elvesztését vonja maga után. A tagjelöltté nyilvánítás és a rendes tagsági 
feltételek teljesítésének mérlegelése a Szövetség kizárólagos joga. A rendes taggáA rendes taggáA rendes taggáA rendes taggá    válás válás válás válás 
időpontjában a különös tagság megsidőpontjában a különös tagság megsidőpontjában a különös tagság megsidőpontjában a különös tagság megszűnik. zűnik. zűnik. zűnik. ” 
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(11/0/0) 
    
OIB20110416/40 sz. határozataOIB20110416/40 sz. határozataOIB20110416/40 sz. határozataOIB20110416/40 sz. határozata    
Az OIB jóváhagyja az alábbi Alapszabály módosításokat: 
 
1. ASZ 36. § „A Közgyűlésre a Szövetség minden tagját levélpostai küldemény útján meg 
kell hívni.” 
 
Helyett 
 
ASZ 36. § „A Közgyűlésre a Szövetség minden tagját elektronikus levél elektronikus levél elektronikus levél elektronikus levél útján megkell hívni. 
Amennyiben a tag elektronikus levélcíme nem jóváhagyott akkor csapatparancsnoka Amennyiben a tag elektronikus levélcíme nem jóváhagyott akkor csapatparancsnoka Amennyiben a tag elektronikus levélcíme nem jóváhagyott akkor csapatparancsnoka Amennyiben a tag elektronikus levélcíme nem jóváhagyott akkor csapatparancsnoka 
útján kell meghívni.”útján kell meghívni.”útján kell meghívni.”útján kell meghívni.”    
    
2. ASZ 81. § „A Kerületi Közgyűlésre a kerület minden tagját levélpostai küldeményútján meg 
kell hívni.” 
 
HelyettHelyettHelyettHelyett    
    
ASZ 81. § „A Kerületi Közgyűlésre a kerület minden tagját elektronikus levél elektronikus levél elektronikus levél elektronikus levél útján meg kell 
hívni. Amennyiben a tag elektronikus levélcíme nem jóváhagyott akkor Amennyiben a tag elektronikus levélcíme nem jóváhagyott akkor Amennyiben a tag elektronikus levélcíme nem jóváhagyott akkor Amennyiben a tag elektronikus levélcíme nem jóváhagyott akkor 
csapatparancsnoka útján kell meghívni.”csapatparancsnoka útján kell meghívni.”csapatparancsnoka útján kell meghívni.”csapatparancsnoka útján kell meghívni.”    
    
3. ASZ 84. § „A KIB-et a Kerületi Elnök hívja össze levélpostai küldemény útján az ülés előtt 
legalább két héttel, a helyszín, az időpont, a napirend és a tárgysorozat pontos közlésével.” 
    
HelyettHelyettHelyettHelyett    
 
ASZ 84. § „A KIB-et a Kerületi Elnök hívja össze elektronikus levél elektronikus levél elektronikus levél elektronikus levél útján az ülés előtt legalább 
két héttel, a helyszín, az időpont, a napirend és a tárgysorozat pontos közlésével. Amennyiben Amennyiben Amennyiben Amennyiben 
a KIB bármely tagjának elektronikus levélcíme nem jóváhagyott akkor csapatparancsnoka a KIB bármely tagjának elektronikus levélcíme nem jóváhagyott akkor csapatparancsnoka a KIB bármely tagjának elektronikus levélcíme nem jóváhagyott akkor csapatparancsnoka a KIB bármely tagjának elektronikus levélcíme nem jóváhagyott akkor csapatparancsnoka 
útján kell meghívni.”útján kell meghívni.”útján kell meghívni.”útján kell meghívni.” 
 
 (10/0/1) 
    
    
OIB20110416/41 sz. határozataOIB20110416/41 sz. határozataOIB20110416/41 sz. határozataOIB20110416/41 sz. határozata    
Az OIB jóváhagyja az alábbi Alapszabály módosítást: 
    
ASZ 25. § 4/b: „A szövetség működő tagja lehet: minden olyan természetes személy, aki 

a) kiscserkész ígéretet, cserkészfogadalmat vagy cserkésztiszti fogadalmat tett, 
b) ismeri és megtartja a kiscserkész törvényeketkiscserkész törvényeketkiscserkész törvényeketkiscserkész törvényeket, illetve a cserkésztörvényeket,cserkésztörvényeket,cserkésztörvényeket,cserkésztörvényeket,    
c) kérte a működő tagként való nyilvántartásba vételét és az alapján a Szövetség őt 

nyilvántartásba vette. A működő tagként való nyilvántartásba vétel iránti kérelemre, a 
nyilvántartásba vételi eljárásra, a nyilvántartás kezelésére és a nyilvántartásból való 
törlésre vonatkozó részletes szabályokat az Országos Intéző Bizottság határozza meg a 
Szervezeti és Működési Szabályzatban. Az SZMSZ vonatkozó szabályainak 
meghatározása előtt a működő tagként valónyilvántartásba vétel (és annak 
kérelmezése) nem lehetséges.” 
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HelyettHelyettHelyettHelyett    
    
ASZ 25. § 4/b: „A szövetség működő tagja lehet: minden olyan természetes személy, akia) 
kiscserkész ígéretet, cserkészfogadalmat vagy cserkésztiszti fogadalmat tett,b) ismeri és 
megtartja a kiscserkész törvénytkiscserkész törvénytkiscserkész törvénytkiscserkész törvényt, illetve a cserkésztörvénytcserkésztörvénytcserkésztörvénytcserkésztörvényt,c) kérte a működő tagként való 
nyilvántartásba vételét és az alapján a Szövetség őt nyilvántartásba vette. 
 
A működő tagként való nyilvántartásba vétel iránti kérelemre, a nyilvántartásba vételi eljárásra, 
a nyilvántartás kezelésére és a nyilvántartásból való törlésre vonatkozó részletes szabályokat az 
Országos Intéző Bizottság határozza meg a Szervezeti és Működési Szabályzatban. 
 
Az SZMSZ vonatkozó szabályainak meghatározása előtt a működő tagként való 
nyilvántartásba vétel (és annak kérelmezése) nem lehetséges.” 
 
Indokolás: 
Álláspontunk szerint csak egy törvény van, aminek 2 illetve 10 pontja létezik.    
(11/0/0) 
    
    
OIB20110416/42 sz. határozataOIB20110416/42 sz. határozataOIB20110416/42 sz. határozataOIB20110416/42 sz. határozata 
Az OIB jóváhagyja az alábbi Alapszabály módosítást: 
 
„Jó munkáért” Életmentő Cserkészkitüntetés szabályzata 4. §: „A kitüntetést a 
Cserkészszövetség azon aktív tagjai kapják, akik testi épségük esetleg életük szükségszerű 
kockáztatásával emberéletet mentettek meg. Kivételes esetekben nem aktív cserkész vagy 
cserkészjelölt is megkaphatja a kitüntetést. Hivatásszerűen végzett életmentéssel járó 
tevékenység (pl. orvosok, tűzoltók, fegyveres testületek tagjai) esetén, amennyiben a cserkész 
munkaköri kötelezettségét látja el, munkaköri kötelezettségét látja el, munkaköri kötelezettségét látja el, munkaköri kötelezettségét látja el, csak kivételes esetben adományozható kitüntetés.” 
 
HelyettHelyettHelyettHelyett    
    
„Jó munkáért” Életmentő Cserkészkitüntetés szabályzata 4. §: „A kitüntetést a 
Cserkészszövetség azon aktív tagjai kapják, akik testi épségük esetleg életük szükségszerű 
kockáztatásával emberéletet mentettek meg. Kivételes esetekben nem aktív cserkész vagy 
cserkészjelölt is megkaphatja a kitüntetést. Hivatásszerűen végzett életmentéssel 
járótevékenység (pl. orvosok, tűzoltók, fegyveres testületek tagjai) esetén csak kivételesen esetén csak kivételesen esetén csak kivételesen esetén csak kivételesen 
adományozható kitüntetés.”adományozható kitüntetés.”adományozható kitüntetés.”adományozható kitüntetés.” 
 
(11/0/0) 
 
OIB20110416/43 sz. határozataOIB20110416/43 sz. határozataOIB20110416/43 sz. határozataOIB20110416/43 sz. határozata    
Az OIB az Országos közgyűlésre jelölőbizottságot állít, melynek tagja Koltay András cst., Turba 
László cst, Ugron Gergely csst.  
(11/0/0) 
 
OIB20110416/44 sz. határozataOIB20110416/44 sz. határozataOIB20110416/44 sz. határozataOIB20110416/44 sz. határozata    
Az OIB az OKGY-re a mandátumvizsgáló bizottságot állít, melynek tagja: Párkányi Balázs, 
Gertheis Antal, Szabó István (VIII. ker elnök, helyben nyilatkozva). 
(11/0/0) 
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OIB20110416/45 sz. határozataOIB20110416/45 sz. határozataOIB20110416/45 sz. határozataOIB20110416/45 sz. határozata    
Az OIB a 2010. évről szóló OIB beszámolót elfogadta. 
(8/0/3) 
 
OIB20110416/46 sz. határozataOIB20110416/46 sz. határozataOIB20110416/46 sz. határozataOIB20110416/46 sz. határozata    
Az OIB elfogadja az Országos Elnöki beszámolót. 
(11/0/0) 
 
OIB20110416/47 sz. határozataOIB20110416/47 sz. határozataOIB20110416/47 sz. határozataOIB20110416/47 sz. határozata    
Az OIB elfogadja az Országos Ügyvezető Elnöki beszámolót. 
(10/0/1) 
 
OIB20110416/48 sz. határozataOIB20110416/48 sz. határozataOIB20110416/48 sz. határozataOIB20110416/48 sz. határozata    
Az OIB elfogadja az Országos Gazdasági Vezetői beszámolót. 
(11/0/0) 
 
OIB20110416/49 sz. határozataOIB20110416/49 sz. határozataOIB20110416/49 sz. határozataOIB20110416/49 sz. határozata    
Az OIB elfogadja az Országos Főtitkár beszámolóját. 
(10/0/1) 
 
OIB20110416/50 sz. határozata:OIB20110416/50 sz. határozata:OIB20110416/50 sz. határozata:OIB20110416/50 sz. határozata: 
Az OIB elfogadja az Országos Vezetőtiszt beszámolóját. 
(11/0/0) 
 
OIB20110416/51 sz. határozata:OIB20110416/51 sz. határozata:OIB20110416/51 sz. határozata:OIB20110416/51 sz. határozata: 
Az OIB a közhasznúsági jelentés jelenlegi változatát elfogadja, és felkéri az elnökséget, hogy a 
közgyűlésre készítse el a végleges változatot. 
(10/0/1) 
 
OIB20110416/52 sz. határozata:OIB20110416/52 sz. határozata:OIB20110416/52 sz. határozata:OIB20110416/52 sz. határozata: 
Az OIB elfogadja 2011. évi költségvetés tervét 
(9/0/1) 
 
 
 
Budapest, 2011. április 16. 
 
A határozatok hiteléül: 
 
 
 
 Ugron Ákos G.  
 elnök   
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