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A MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG IDEIGLENES ÜGYRENDJE 
Kivonatos ismertetés 

A csapatok szervezése, nyilvántartása, a gyors és pontos ügykezelés érdekében szükséges, hogy az 
alábbi ügyrendi előírásokat mind a csapatok vezetői, mind a kerületi szervek tisztségviselői ismerjék, és le-
hetőségük szerint alkalmazzák Az ügyrend ideiglenes és változtatható. Ezért gyűjtjük a véleményeket. 
Várjuk javaslataitokat, hogy a végleges szöveg megírásakor rendelkezésünkre álljanak. 

1. Csapatok 
A csapatok ügyintézése, levelezése, a csapat parancsnokának a feladata. Segítségére lehet az általa 

megbízott csapattitkár. Szolgálati út. Valamely csapat kéréseit, javaslatait, jelentéseit stb. az illetékes kerület 
vezetőségéhez (ennek hiányában a „kerületi megbízotthoz”) kell, hogy eljuttassa, s csak így fordulhat a 
Szövetséghez. Egyéb felettes szervekhez is csak szolgálati úton, vagyis a Kerületen és a Szövetségen ke-
resztül lehet fordulni. 

2. Kerületek 
Kellő számú csapat esetén – az országos ügyvezető elnök előzetes értesítése után és jóváhagyásával 

– kerületi közgyűlést lehet tartani. A megválasztott tisztségviselők névsorát és személyi adatait a közgyűlés 
jegyzőkönyvével együtt a Szövetséghez kell küldeni. A választás eredménye csak az OIB-ülés megerősítése 
alapján válik érvényessé. 

Ha még nem alakult meg a kerület, akkor a legfontosabb adminisztratív ügyek intézését „kerületi meg-
bízottnak” kell végeznie, akit a helyi cserkészvezetők véleményének birtokában – az országos ügyvezető 
elnök javaslatára – az országos elnök bíz meg a feladatok átmeneti ellátásával. 

a) Levelezés 
A levelezést, a kerületi elnök és a kerületi ügyvezető elnök irányítása és ellenőrzése mellet, a kerületi 

főtitkár végzi, aki mellé a kerületi elnök titkárt (titkárokat) is bízhat meg, esetleg alkalmazhat. A kerület csa-
pataihoz küldött kerületi főtitkári leveleket a kerületi ügyvezető elnöknek, míg a helyi hatóságokhoz írt le-
veleket, beadványokat stb., valamint a Szövetségnek küldendő leveleket és jelentéseket a kerületi elnöknek 
is alá kell írnia. 

A kerületi főtitkár gyűjti be a csapatok három példányban kiállított évi jelentéseit. Ebből egy példány 
marad a csapatnál, egy a kerületnél és egy példányt pedig a kerület évi jelentéséhez csatolva a kerület el-
nökének és ügyvezető elnökének aláírásával kell a Szövetség címére megküldeni, a megjelölt határidőre. Az 
évi jelentés megírásához szükséges űrlapokat a Szövetség készítteti el, és a kerületen át küldi meg a 
csapatok címére. 

A kerületi tisztségviselők adminisztratív feladatait a kerület elnöksége a szükségletek szerint szabá-
lyozza. Mindenesetre az iktatásról és irattározásról a kerület főtitkárának kell gondoskodnia. 

bJ Csapatszervezés 
Az alakulóban levő csapatok (Fenntartó Testületek) az ismertetett szolgálati út betartásával először a 

kerület vezetőségéhez forduljanak (ennek hiányában a „kerületi megbízotthoz”). Csak akkor forduljanak 
csapatalapítási kérésekkel közvetlenül a Szövetséghez, ha valahol még sem kerület, sem-kerületi megbízott 
nem működnék. 

Az alakuló csapatnak (Fenntartó Testületének) és a csapat leendő parancsnokának megismerése és 
támogatása a kerületi szervek feladata, lehetőleg személyes kapcsolat felvételével. A Fenntartó Testületek 
által kitöltött és aláírt szövetségi formanyomtatványok átnézése a Kerületi Ellenőrző Bizottság feladata, 
amelynek elnöke az esetleg hiányzó adatokat közvetlenül bekéri, a csapatalakítási kérelmet véleményezi, és 
a Kerületi Intéző Bizottság (KIB) elé terjeszti. A kerület a szövetségi formanyomtatványokhoz csatolja a KIB 
határozatát, és megküldi a Szövetség postacímére (1519 Budapest, Pf. 398.). A Szövetséghez beérkezett 
csapatalakítási kérelmeket az Országos Ellenőrző Bizottság bírálja el, s amennyiben a kérelem minden előírt 
tárgyi, személyi és formai követelménynek megfelel, a bizottság elnöke a legközelebbi OIB-ülés elé terjeszti 
döntés céljából. A tagdíj beérkezése után a Szövetség kiállítja az „Ideiglenes működési engedélyt” a 
Fenntartó Testület, illetve a csapat részére. Az „Ideiglenes működési engedélyt” az országos ügyvezető 
elnök és az Országos Ellenőrző Bizottság elnöke írja alá. A csapat parancsnoka részére egyidejűleg meg 
kell küldeni a csapatparancsnoki megbízást is. Ez, ha a parancsnok nem igazolt cserkésztiszt, csak ideigle-
nes, és csak három évig érvényes. Nem hosszabbítható. 

3. Szövetség 
A Szövetség tisztségviselőinek teendőit itt most részleteiben takarékossági okokból nem ismertetjük. A 

beérkező iratokat az országos főtitkár eljuttatja az illetékesekhez, akik az ügy érdemi elintézéséről a főtitkár 
közreműködésével gondoskodnak. 

Megjegyzés. Sajnálatos, hogy a szövetségi munka indulása körül nagyon sok adminisztratív hiba történt. Ennek oka 
részben gyakorlatlanságunkban keresendő. De azt is tudnunk kell, hogy a Szövetség semmiféle adminisztratív 
apparátussal, vagy technikai felszereléssel sem rendelkezett. Az esetleg megsértődöttek, vagy csalódottak vegyék 
figyelembe, hogy még egy nyugodt szoba sem állott rendelkezésére a gyakorlatlan tisztségviselőnek, ahol írógépén 
megfogalmazhatott volna egy levelet, vagy ahol elhelyezhette volna a beérkező postákat. És a postai költségekre, a 
sokszorosításra is kinek-kinek egy kis pénzt is kellett a saját zsebében találni. Most már a gondjaink kezdenek 
megoldódni, csapataink száma meghaladta a 100-at és a taglétszám megközelíti az ötezret. 
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Beszámoló az Országos Intézőbizottság üléséről 
 
Az OIB 1989. november 4-én rendkívüli ülést tartott Nyiredi Szabolcs és társai kezdeményezésére. 

Napirendjét elsősorban a felvetett kérdések tisztázása szabta meg. Az ülésen az OIB 44 szavazásra jogo-
sult tagja jelent meg, és így az ülés határozatképes volt. A megtárgyalt és elfogadott határozatok a követ-
kezők: 

1. A cserkész nómenklatúra. A különböző kiadványokban és szabályzatokban azonos fogalmakra el-
térő megnevezések találhatók. A továbbiakban csak az Alapszabályzatban rögzített elnevezések használ-
hatók. Az Alapszabályzat módosítását és kiegészítését a legközelebbi közgyűlés elé kell terjeszteni. 

2. Újoncpróba. Egységesíteni kell, és a csapatok tudomására hozva egységesen kell alkalmazni az 
újoncpróba követelményeit – addig is, amíg a teljes próbarendszert ki tudjuk alakítani. Ennek megfogalma-
zását – az OIB tagok beküldött javaslatai alapján – az OIB az országos vezetőtisztre bízta. (Az újoncpróba 
főbb követelményeit röviden a Vezetők Lapja 1989. novemberi számában tettük közzé.) 

3. Ruházati Szabályzat. Az egységes ruházat érdekében, különös tekintettel a leánycserkész ruhá-
zatra érkezett több javaslatra, a végleges szabályzat elkészítését az OIB a következő tagokból álló bizott-
ságra bízta: Sütő István orsz. vezetőtiszt, Pásztor Emőke, Ormay Józsefné, Nyiredi Szabolcs és Heim Sán-
dor. 

4. Az OIB ülések ügyrendje. Az ülések előkészítésére és lebonyolítására tíz pontos javaslatot fogadott 
el az OIB. Ennek szövegét a főtitkár bocsátja az OIB tagok rendelkezésére. 

5. A Magyar Cserkészleány Szövetség megalakulásának tényét az OIB tudomásul vette, bár többen 
fenntartásukat fejezték ki az új szövetség indokoltságával szemben. Az együttműködés módja egyelőre még 
nem érzékelhető. A MCSSZ vezetőségének álláspontját, az ülésen felolvasott formában a Magyar 
Cserkészben vagy a Vezetők Lapjában tesszük közzé. 

6. Leánycserkészek. A Magyar Cserkészszövetségben folyó leánymunka emelésére és irányítására az 
OIB tanácsadó bizottságot alakított. Tagjai: Forgácsné Andó Katalin, Locker Mária Margit, Pásztor Emőke, 
Szabó Éva, Tóth KIára. Az aktívabb leánycserkész munka vezetésére az OIB a legközelebbi országos 
közgyűlésig országos társelnökké Locker Mária Margitot (akit megbízott, hogy szövetségünket képviselje a 
Magyar Cserkészleány Szövetség vezetői körében), ügyvezető elnök helyettessé Forgácsné Andó Katalint 
és vezetőtiszt helyettessé Pásztor Emőkét választotta. 
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OIB határozatok 1990. 
 
1990. november 3:  
 
A jövőben „Magyar Cserkészszövetség” felirattal csak olyan sajtótermék, kiadvány vagy kazetta jelenhet 

meg, amelyre a Szövetség illetékes Főbizottsága megbízást adott, vagy az előzetes engedélyeztetésre 
hozzá benyújtott kéziratot az általa felkért szakértő lektorálta, arra alkalmasnak találta és a Főbizottság 
az országos elnökkel egyetértésben ehhez az engedélyt írásban megadta. 

A Főbizottság vezetésére Arató László cserkésztiszt kapott megbízást, aki a főbizottsági tagokra javaslatot 
tesz. 

sorszám nélkül: VL 1991. febr. 
 

OIB határozatok 1991. 
 
A VL 1991. áprilisi számában megjelent térképpel és a vezetők nevével, címével: „A Magyar Cserkészszö-

vetség kilenc kerülete". Továbbá: „Az egyes kerületek – javaslatuk alapján és az OIB engedélyével – 
körzeteket hozhatnak létre.” 

Az OIB 1991. szeptember 28-án tartott ülésén határozatot hozott a Magyar Cserkészszövetség újraalakulási 
díszjelvényéről.  

Részletes, 1 oldal terjedelmű szöveg a VL 1991. december-januári számában jelent meg. 
 
 

OIB határozatok 1992. 
 
Az OIB határozatainak sorszámmal való megjelölését az 1992. február 8-i ülésén határozta el. Ezen az ülé-

sen hozott határozatok: 
 
1/92. sz. Szakbizottságok létesítésekor az OIB a szakbizottság elnökét jelöli ki és bízza meg az elnöki fel-

adatok ellátásával. 
A szakbizottság tagjait az elnök választja ki és az országos elnökség hagyja jóvá megbízásukat. 
Az állandó bizottságok megbízatása 2 évre szól. 
Az esetenkénti feladatokkal megbízott bizottságok munkájuk befejezésekor az OIB-nek beszámolnak 
tevékenységükről és a megbízatásuk végetér. 

2/92. sz. A képesítések egységesítése és színvonalának emelése érdekében a Képesítési Szabályzat ha-
tálybalépéséig a tiszti táborokra és tanfolyamokra csak az országos vezetőtiszt adhat engedélyt az or-
szágos vezetőképző vezetőtiszttel történt egyeztetés után. (Természetesen a Táborozási Szabályzat 
betartásával.) 

3/92. sz. Az MCSSZ-ben a következő bélyegzők használhatók: 
 Kerek bélyegző: 
  – országos elnök   1 db 
 Ovális bélyegzők: 
  – országos ügyvezető elnök  2 db 
  – országos vezetőtiszt   2 db 
  – országos főtitkár   2 db 
  – orszáos gazdasági vezető  1 db 
  – országos külügyi vezető  1 db 
  – mindegyik kerület elnöke és főtitkára 1-1 db. 
 Hosszú bélyegző: 
  – a központi és a kerületi titkárságok. 

A többi, jelenleg forgalomban lévő bélyegzőt a Szövetség visszavonja. 
1992. febr. 8. 

4/92. sz. Szabályzat-tervezet az OIB elé csak akkor terjeszthető, ha a következő feltételek egyidejűleg tel-
jesülnek: 

 a.) a tervezet készítője – vagy megbízottja – a tárgyaláson jelen van, 
 b.) a tervezetet az MCSSZ jogtanácsosa jóváhagyóan aláírta (jelenleg Dr. Németh Andor), 
 c.) a tervezetet az Alapszabály-karbantartó Bizottság vezetője jóváhagyóan aláírta (jelenleg Pokorni Já-

nos), 
 d.) a tervezetet a szabályzatok összhangját ellenőrző bizottság vezetője jóváhagyóan aláírta (jelenleg 

Arató László). 
A szabályzat-tervezetet sorszámmal és a kiadás keltével jelölni kell. 

1992. ápr. 11. 
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5/92. sz. Az OIB az Országos Szervezeti és Működési Szabályzat módosított és kiegészített szövegét 
összességében egyhangúlag elfogadta. Hatálybalépésének időpontjaként a közzététel időpontját hatá-
rozta meg. 
(A jegyzőkönyv mellékletét képezi a megvitatott tervezet tárgyaláson javított példánya, amely a tartalmi 
változtatásokat tartalmazza.) 

6/92. sz.. A következő évi cserkészprogram (1992. szept. – 1993. aug.) tárgyaláson kismértékben módosí-
tott tervezetét az OIB elfogadta. A programot az orsz. vezetőtiszt a Vezetők Lapjában közzéteszi. 

7/92. sz. Vezetőképző tanfolyam és tábor csak az országos vezetőképző vezetőtiszt előzetes javaslata után 
az országos vezetőtiszt engedélyével hirdethető meg. 

8/92. sz. Határozat a cserkészcsapatok, fenntartó testületek, vezetők és felnőtt cserkészek igazolásának 
rendjéről: 

 – Az MCSSZ-hez igazolt csapatok, illetve fenntartó testületek nem lehetnek egyidejűleg más cserkész-
szövetségnek is tagjai, 

 – más cserkészszövetségek nálunk felvételt kérő tagjainak a szokásos kérelmükhöz mellékelniük kell 
még: 

 a) kilépésük bizonyítékát a régi szövetségből, 
 b) aláírásukkal megerősített nyilatkozatukat, hogy elfogadják az MCSSZ célkitűzéseit és alapszabá-

lyát, 
 c) a 18 évesnél fiatalabbak önálló jelentkezését annak a csapatnak a parancsnoka bírálja el, ahova a 

jelölt a felvételét kéri. Sem a felvételkor, sem a csapatmunka során vallási, faji, vagy előzetes nevelési 
múltja alapján semmilyen megkülönböztetést tenni nem szabad, 

 d) vezetők és a 18 évesnél idősebb felnőtt (öreg-) cserkészek felvételi eljárását az Ellenőrző és Iga-
zoló Bizottság intézi és javaslatát az Elnökség elé terjeszti, éppen úgy, mint saját csapatainkból iga-
zolásra kerülő vezetők és öregek esetén, 

 e) minden vezetői igazoláshoz szükséges az MCSSZ vezetői fogadalmának letétele. A Szövetség Ké-
pesítési és Igazolási Szabályzatának alapján mindenki cserkész segédtisztté, tisztté, vagy csapat-
tisztté igazolható, 

 f) a csapatparancsnoki megbízásokat a fenntartó testület javaslata alapján a kerületi vezetőség meg-
hallgatása után csak a Szövetség adhatja ki, illetve vonhatja vissza. 

1992. máj. 30. 
 

9/92. sz. A Vezetők Lapjában rendszeresen meg kell jelentetni: 
– a Fegyelmi Bizottság határozatait (indoklás nélkül). 
– a tiszti és segédtiszti igazolásokat folyamatosan és visszamenőleg is. 
– a csapatok végleges és ideiglenes igazolásait 1992-től kezdődően. 

1992. szept. 12. 
 

10/92. sz. Az OIB a Magyar Cserkészszövetség Ruházati Szabályzat tervezetét a jegyzőkönyvben rögzített 
változtatásokkal jóváhagyta. Hatálybalépésének időpontja: a közzététel napja. 

11/92. sz. A külföldi útijelentések tartalomra vonatkozó címeit a Vezetők Lapjában közzé kell tenni. 
12/92 sz. A Vezetők Lapja a MCSSZ hivatalos közlönye. Az MCSSZ minden tagját érintő híreket, közlemé-

nyeket, körleveleket 1993 januárjától kezdődően elsődlegesen itt kell megjelentetni.  
13/92 sz. A Jó munkát végzett, visszavonuló idős parancsnoknak, a Fenntartó Testület kérésére, az illetékes 

kerület egyetértésével „Örökös Tiszteletbeli Parancsnok” címet adhat az MCSSZ Elnöksége. 
1992. nov. 14. 

 
 
Az első, sorszámmal is ellátott OIB határozat a 9/92 számú, a Vezetők Lapja 1992. novemberi számában a 

15. oldalon jelent meg. A továbbiakat – 1998-ig – a VL folyamatosan közölte. 
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OIB határozatok 1993. 
 
1/93. sz. Az OIB a Magyar Cserkészszövetség Alaki Szabályzat tervezetét – egy éves időtartamra – vál-

toztatás nélkül jóváhagyta. Hatálybalépésének időpontja a közzététel napja. 
2/93. sz. Az OIB a Magyar Cserkészszövetség Táborozási Szabályzatának módosítását változtatás nélkül 

jóváhagyta. 
3/93. sz. A VIII. cserkészkerületben lévő kulcsosház (Bugaci ház) fenntartási költségeire a Kecskeméti Pia-

rista Gimnázium által előlegezett 1,27 MFt-ot az OIB egyhangú határozata alapján át kell utalni az 
MCSSZ számlájáról a Kecskeméti Piarista Gimnázium javára. 

4/93. sz. A Magyar Cserkészszövetség levélben erősítse meg követelését az Úttörő Szövetséggel szemben, 
amely szerint igény tart a Magyar Cserkészszövetségtől 1948-ban az Úttörő Szövetség javára elvett 
vagyonára. 

5/93. sz. Az OIB úgy határozott, hogy a Magyar Cserkészszövetség – bár a teljes jogú tagságra nem tart 
igényt – együtt kíván működni a Magyarok Világszövetségével. 

6/93. sz. A vezetőtiszti körlevelek a 12/92 sz. OIB határozat hatálya alól mentesülnek. 
7/93. sz. Az MCSSZ Táborkereszt Munkabizottságának és az MCSSZ ICHTHÜS Munkabizottságának meg-

alakulását az OIB jóváhagyólag tudomásul vette. 
VL. 1993. május 14. o. 

 
8/93. sz. Az OIB jóváhagyja, hogy a Teleki Pál Cserkészközösség a Magyar Cserkészszövetség keretében 

az országos vezetőtiszt irányításával és ellenőrzésével szervez rover cserkész programokat. 
9/93. sz. 1994. január 1-jétől kezdve minden működő cserkészcsapat külön megrendelés és térítés nélkül 

megkapja a Vezetők Lapja minden számát. 
10/93. sz. Az MCSSZ 1993. évi költségvetésében a 2.8 pontban a szakági munkára elkülönített összeget 

csak az országos vezetőtiszt jóváhagyásával lehet felhasználni. Kifizetés csak az országos vezetőtiszt 
előzetes jóváhagyásával történhet. 

11/93. sz. A ruházati szabályzat repülő- és vízicserkészek ruházatára vonatkozó két mellékletét az OIB jó-
váhagyta.  

12/93. sz. Az OIB Varga György dr-t ideiglenesen, visszavonásig, de legkésőbb a következő közgyűlésig 
megbízta a Fegyelmi Bizottság elnöki teendőinek ellátásával. 

VL 1993. aug. 15. o. 
 

13/93. sz. OIB Az OIB a Gödöllői Emléktábor megszervezésében és lebonyolításában kimagasló munkát 
végzett minden cserkésznek és cserkészvezetőnek; ezek közül Görbe László táborparancsnoknak, 
Deutsch Józsefné táborparancsnok helyettesnek, dr. Csóka Géza programszemezőnek és Ugron And-
rás műszaki vezetőnek munkáját személy szerint külön is megköszöni 
Megkülönböztetett külön köszönet illeti dr. Gémesi György polgármester urat a cserkészet iránti segítő-
készségéért és a tábornak nyújtott támogatásáért, valamint Gaál Flóriánnét a tábori pénzügyi munkate-
rületen végzett önzetlen tevékenységéért.  

14/93. sz. Az OIB megállapította, hogy 1994. november 30-ig bezárólag rendkívüli közgyűlés összehívása 
szükséges. A közgyűlés időpontjának pontos kitűzéséről a következő OIB ülésen kell dönteni. 

* 
A szept. 25-én tartott OIB ülésen az MCSSZ országos vezetőségének tagjai közül Locker M. Magit 
társelnök, Görbe László vezetőtiszt, Deutsch Józsefné vezetőtiszt helyettes, Edöcsény András vezető-
képző vezetőtiszt, Ulrik Mónika rover vezetőtiszt és Csóka Géza dr. program vezetőtiszt – különböző 
okokra hivatkozva írásban átadták tisztségükről való lemondásukat. 
Az OIB és az MCSSZ elnöksége – megköszönve az eddig végzett munkát – a lemondásokat sajnálattal 
tudomásul vette. 

VL 1993. nov. 
 

15/93 sz. Az OIB elfogadta az 1993. szeptember 25-i ülésén lemondott elnökségi, illetve vezetőségi tagok 
(Locker M. Margit társelnök, Görbe László országos vezetőtiszt, Deutsch Józsefné országos vezetőtiszt 
helyettes, Edöcsény András országos vezetőképző vezetőtiszt, Ulrik Mónika országos rover vezetőtiszt 
helyettes, és Csóka Géza dr. programszervező) lemondását és Németh Andor dr. a lemondások okai-
nak vizsgálatáról készített jelentését. 

16/93. sz. Az OIB a következő vezetőségválasztó közgyűlésig megbízta Pokorni János cserkésztisztet az 
országos vezetőtiszti, és dr. Ballenegger Zsuzsa cserkésztisztet az országos vezetőtiszt helyettesi fel-
adatok ellátásával. 

17/93. sz. Az OIB megbízta Roszmusz András cserkésztisztet az országos vezetőképző vezetőtiszti fel-
adatok ellátásával. 

18/93. sz. Az OIB szükségesnek tartja 1994-ben egy rendkívüli – alapszabály módosító – közgyűlés és ezt 
követően egy előrehozott tisztújító közgyűlés összehívását. Az alapszabály módosító közgyűlés idő-
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pontjaként 1994. április 16-át, a tisztújító közgyűlés időpontjaként 1994. november 12-ét határozta meg. 
19/93. sz. Az MCSSZ-ben a tagsági díj 1994. január 1-jétől kezdődően 240,-Ft/fő/év, amely közvetlenül az 

illetékes kerülethez fizetendő. Ennek mérséklését a csapatok kérhetik a KIB-től. Az egyedi kérések 
teljesítését a KIB engedélyezheti. A csapatok tagdíjának megállapításához az előző év december 31-i 
létszáma szolgál alapul. 

20/93. sz. A Gödöllői Emléktábor pénzügyi elszámolásának lezárása után a maradék összeg 75%-át az 
MCSSZ a részvétel arányában visszautalja a kerületekhez. A további 25% felhasználásáról az OIB ké-
sőbb határoz. 

21/93. sz. 1993 december 1-jétől kezdődően a kerületek havonta írásbeli tájékoztatást kapnak az elnökségi 
ülések témáiról és határozatairól. 

VL 1993. dec. 
 

OIB határozatok 1994. 
 
1/94. sz. Az OIB a következő öt tisztség betöltésére, illetve feladat ellátására adott megbízást: 

– országos táborozási vezetőtiszt:  Kohler Gyula 
– országos kiscserkész vezetőtiszt:  Turiné Forgács Kinga 
– országos táborozási vezetőtiszt helyettes:  Vígh Viktória 
– országos regös vezetőtiszt helyettes:  Szabados Ákos 
– a Próbarendszer Bizottság elnöke:  Keresztes Pál 

2/94. sz. Az OIB a függelékkel kiegészített Képesítési, Megbízási és Igazolási Szabályzat tervezet szövegét 
megvitatta és a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletében rögzített változtatásokkal elfogadta. 

3/94. sz. Az Alapszabály Bizottság tagjai: Arató László, Pokorni János és Németh Andor dr. valamint kerü-
letenként 1-1 képviselő 1994. március 26-án összesíti a Vezetők Lapjában közzétett tervezethez már-
cius 20-ig beérkezett észrevételeket és elkészíti az április 16-i közgyűlés elé terjesztendő, szavazásra 
alkalmas tervezet szövegét, amelyet a közgyűlés résztvevői legalább egy héttel előbb megkapnak. Az 
Alapszabály Bizottság csak a március 20-ig beérkező észrevételeket tudja figyelembe venni. 

4/94. sz. A kárpátaljai árvízkárosultak megsegítésére összegyűlt, és még át nem adott pénzadományokat 
elkülönített katasztrófa alapként zárolni kell, mivel a kárpátaljai fogadó fél közlése szerint az ok, amiért 
gyűjtötték már nem áll fenn. Későbbi, katasztrófa bekövetkezése esetén lehetséges felhasználásáról 3 
ellenőr: a II., a III., és a X. kerület elnöke egybehangzó határozata dönt. 

VL 1994. márc. 12. o. 
 

5/94. sz. Az OIB az MCSSZ 1993. évi gazdálkodásáról készített egyszerűsített mérlegbeszámolót egyhan-
gúan elfogadta. 

6/94. sz. Az OIB az MCSSZ 1994. évi költségvetését azzal a módosítással fogadta el, hogy a tetvezett hi-
ányt 200.-eFt-tal megnövelte a nyári regös tábor támogatása érdekében. 

7/94. sz. A Kerületek központi támogatás rendszere az 1994. évtől kezdődően változik. A Kerületek minden 
évben a számukra a csapatok által befizetett évi tagdíj összegével azonos összegű központi támoga-
tásban részesülnek. 

8/94. sz. Az OIB egyhangúlag egyetértett a székház épületének a fenntartási költségek fedezéséhez szük-
séges részleges hasznosításával, azzal a feltétellel, hogy a hasznosítás módja a cserkész eszmékkel 
nem lehet ellentétes. 

9/94. sz. A kiemelkedően jelentős cserkészmunka elismerésére az OIB tárgyi jellegű kitüntetést (például 
érem, jelvény, plakett), adományozhat. 

10/94. sz. Az OIB 1994. május 28-i ülésén kijelölte a novemberi tisztújító közgyűlés jelölőbizottságát. A bi-
zottság vezetője: Csermely László cst. 

VL 1994. jún. 28. o. 
 

11/94. sz. Az OIB a Fegyelmi Szabályzat előterjesztett szövegét az V. fejezetben a következő módosítással: 
„...a Magyar Cserkészszövetség Országos Elnöksége...” helyett: „...az Országos Intéző Bizottság..." 
jóváhagyta. Egyébként változatlan tartalommal, stiláris javításokkal az 1994. december 31-ig terjedő 
időtartamra ideiglenesen elfogadta. 

12/94. sz. Az OIB a november 12-i vezetőségválasztó közgyűlés mandátumvizsgáló bizottsági tagjaiként a 
cserkészkerületek főtitkárait, elnökeként az országos főtitkárt választotta meg. 

VL 1994. okt. 21. o. 
 
 
 

OIB határozatok 1995. 
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O-1-1-1995. sz. A szövetség mindennemű hivatalos jegyzőkönyve két héten belül készüljön el, és az irat-
tárba legyen elhelyezve. A jkv. elkészüléséért a jkv. vezető a felelős.  

O-1-2/1995. sz. A Cserkészpedagógiai Bizottságnak az elnökön kívül hivatalból legyenek tagjai az orsz. vt-
ek, illetve a lelkiségi közösségek (Táborkereszt, ICHTHÜSZ) egy-egy képviselője. 

O-1-3/1995. sz. A Sajtóbizottságnak hivatalból tagja legyen a Magyar Cserkész, valamint a Vezetők Lapja 
főszerkesztője, illetve a pénzügyi vezető. 

O-1-4-/1995. sz. A társadalmi Kapcsolatok Bizottságának hivatalból tagjai: az ügyvezető elnökök, a prog-
ram-vezetőtiszt, a külügyi bizottság valamint a Sajtóbizottság egy-egy képviselője. 

O-1-5/1995. sz. A Ruházati Szabályzat kiegészítése képen: Megengedett a csapatok számára szövött, hím-
zett, vagy szövetre nyomott csapatjelvény készítése. A jelvény szélessége egyezzen meg a cserkész-
ing (cserkészingblúz) vállpártjának szélességével, hossza legfeljebb a szélesség 1,5-szöröse lehet. Vi-
selési helye a jobb vállpánt váll felöli részén. A jelvény a csapattagság ideje alatt hordható. 

O-1-6/1995. sz. Az OIB az ideiglenes Fegyelmi Szabályzat érvényességét 1994. december 31. és 1995. jú-
nius 30. időre elfogadta. 

O-1-7/1995. sz. Az OIB az Alaki Szabályzat érvényességének meghosszabbítását az 1995. év teljes tarta-
mára meghosszabbította. 

O-1-8/1995. sz. Az OIB az 1995. évre az 1994. évben meghatározott 240.-Ft/fő/év tagdíj mértékét egyhan-
gúlag helybenhagyja. 

O-1-9/1995. sz. Az OIB tisztképző tábor megszervezésével a III. kerületet megbízza. 
VL 1995. márc. 10. o. 

 
O-2-1/1995. sz. Az OIB elfogadja és jóváhagyja Mácz Istvánnak, a Cserkészpedagógiai Bizottság elnökének 

az OIB-hez benyújtott munkakoncepcióját. 
O-2-2/1995. sz. Az OIB elfogadja és jóváhagyja Breuer Klárának, a Külügyi Bizottság elnökének az OIB-hez 

benyújtott munkakoncepcóját. 
O-2-3/1995. sz. Az OIB az Országos Sajtóbizottság tagjának kinevezi Szentirmai Józsefet, Szentirmai 

Józsefnét, Szigeti Lászlót, és Koltai Andrást. 
O-2-4/1995. sz. Az OIB megválasztja Táborozási Fiúcserkész Vezetőtisztnek Fábry Pált. 
O-2-5/1995. sz. Az OIB az Alapszabály 4.1.2.2. pontja alapján átadja az Országos Ellenőrző és Igazolóbi-

zottságnak a csapatigazolásokkal kapcsolatos döntési és ügyintézési jogkört utólagos beszámolási kö-
telezettség mellett. 

O-2-6/1995. sz. Az OIB módosítja a Képesítési, Megbízatási és Igazolási szabályzat 1.2. pontját, mégpedig 
az „Országos Vezetőtiszti Testület” kifejezést a „Szövetségi Vezetőtiszti Testület” kifejezés váltja fel. 

O-2-7/1995. sz. Az OIB a IX., a II., a IV. és az I. kerültek által szervezett kerületi tisztújító közgyűlések kap-
csán a jelöltek életkori és képesítésbeli hiányosságai alól való elnökségi felmentéseket jóváhagyja. 

O-2-8/1995. sz. A VK táborok támogatására előirányzott költségvetési keret szétosztását a Vezetőképző 
Vezetőtiszt végzi az Országos Vezetőtisztekkel való egyeztetéssel. A támogatásban részesülhetnek 
azok a VK táborok, amelyeket a Vezetőképző Vezetőtisztnek a tábor szervezői 1995. május 15-ig a VK 
tematika benyújtása mellett bejelentenek. 

VL 1995. máj. 11. o. 
 

O-4-1/1995. sz. Az OIB megválasztja dr. Örvös Máriát leány vezetőképző vezetőtisztnek. 
O-4-2/1995. sz. Az OIB elfogadja és jóváhagyja a ruházati szabályzat módosítását. 

Vl 1995. nov. 14. o. 
 

O-3-1/1995. sz. Az OIB elfogadja és jóváhagyja a dr.Pintér Péter Pál cscst. gazdasági és pénzügyi vezető 
által beterjesztett költségvetési beszámolót az1994-es évről és költségvetési tervet az 1995-ös évre. 

O-3-2/1995. sz. Az OIB elfogadja és jóváhagyja Nagy Dénesnek, Virág Andrásnak és Udvarhelyi Beatrixnek 
a Külügyi Bizottságba való felvételét. 

O-3-3/1995. sz. Az OIB elfogadja és jóváhagyja a Szövetség 1995/96. évi programját. 
O-3-4/1995. sz. Az OIB elfogadja és jóváhagyja dr. Ferencz Máriának, Kohler Gyulának, dr. Szabó 

Józsefnek és Ormay Józsefnek az Országos Ellenőrző és Igazoló Bizottságba való felvételét. 
O-3-5/1995. sz. Az OIB elfogadja és jóváhagyja az Országos Ellenőrző- és Igazoló Bizottság elnökének 

beszámolóját a csapatigazolásokról. 
O-3-6/1995. sz. Az OIB jóváhagyja és határozati erőre emeli az I. Cserkészkerület kiegészített javaslatát: 

„Az OIB meghívójában a tervezett napirendi pontokhoz lehetőség szerint mellékelni kell azok 
megvitatásához szükséges munkadokumentumokat és tájékoztatókat is.” 

O-3-7/1995. sz. Az OIB elfogadja és jóváhagyja a Táborozási Szabályzat módosítását. 
O-3-8/1995. sz. Az OIB elrendeli, hogy az 1995. július 1. után kikölcsönzött minden sátor után az azt 

használó csapat alkalmanként (táboronként, melynek maximális időtartama kb. 15 nap.) 500.-Ft bruttó 
kölcsönzési díjat fizet. A díjfizetés bonyolítását a központi gazdasági hivatal látja el. 

VL 1995.júl. 8. o. 
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O-5-1/1995. sz. A kerületek pénzforrásairól. A kerületek pénzforrásai lehetnek: 

– a fenntartó testülettől befolyt tagdíjak, 
–  a kerületi rendezvények bevételei, 
– a kerületek részére folyósított támogatások (alapítványoktól, szponzoroktól, önkormányzattól és ma-

gánszemélyektől), 
– a kerületek által végzett közösségi munkák bevételei (az Alapszabályban meghatározott ÁFA men-

tes körben), 
– az OIB által megszavazott rendkívüli támogatás. 
Ezzel a 7/94-es OIB határozat hatályát veszti. 

O-5-2/1995. sz. A tagdíjak mértékéről. A Szövetségi tagdíj összegének megállapítása a Kerületi Intéző Bi-
zottságok feladata. A tagdíj legkisebb összege nem lehet kevesebb cserkészévenként évi 24O Ft-nál. 

O-5-3/1995. sz. A cserkészcsapatok éves jelentésének beküldési határideje a kerületekhez: január 5. A ke-
rületeknek a jelentéseket a Szövetség központjába január 15-ig kell tovább küldeni. A kerületi elszá-
molásokat tárgyév december 31-i fordulónappal a következő év január 5-ig kell a szövetség gazdasági 
vezetőjének megküldeni. 

O-5-4/1995. sz. A cserkészcsapatoknak, cserkészkörzeteknek, cserkészkerületeknek működési körük hatá-
rain túl bármilyen összejövetel, rendezvény, esemény stb. szervezéséhez, rendezéséhez előzetesen 
írásban kell kérniük a felettes cserkész szerv (cserkészkerület, szövetség) vezetésének jóváhagyását. 

VL 1995. dec. 10. o. 
 
 

OIB határozatok 1996. 
 
O-1-1/1996. sz. A millecentenárium alkalmából megrendezendő Kárpát Medence Cserkésztestvériség 

Nagytábor augusztus 9- 21-ig a Cserkészszövetség 1996. évi legfontosabb rendezvénye. Minden más 
rendezvényt ez alá kell rendelni, beleértve a vezetőképző tanfolyamokat, táborokat is. 

O-1-2/1996. sz. Az MCSSZ – az ópusztaszeri Kárpátmedence Cserkésztestvériség Nagytáboron kívül – 
azokat a millecentenáriumi rendezvényeket támogatja erkölcsileg, és javasolja azokon a cserkészek 
egyenruhában való részvételét, amelyek 

– Ópusztaszer szellemiségével kapcsolatosak, oda érkeznek, vagy onnan indulnak és 
– az MCSSZ orsz. táborozási vezetőtiszek és az orsz. vezetőtisztek azt engedélyezik. 

Az engedélyezett, ill. engedélyezésre váró táborokat folyamatosan közölni fogja. A nem engedélyezett 
táborokon a cserkészeink csak egyénileg, polgári ruhában vehetnek részt. 

VL. 1996. márc. 9. o. 
 

O-1-3/1996. sz. Az OIB az 1994-ben kiadott ideiglenes fegyelmi szabályzatot a következő módosításokkal 
elfogadta: 
II.3. új szövege: „A csapatparancsnok saját hatáskörében jár el a csapaton belül a kiscserkészek, 
cserkészek, rovercserkészek és a felnőtt cserkészek  körében felmerülő fegyelmi ügyekben.“ 
II.7. első mondat új szövege: „A kerületi fegyelmi bizottság jár el minden fegyelmi vétség ügyében, 
amely a kerületben – csapatoknál, kerületi szerveknél – működő cserkészvezetők – segédtisztek, 
cserkésztisztek, csapattisztek – körében merül fel.“ 

VL. 1996. ápr. 12. o. 
 

O-2-1/1996. sz.  Az MCSSZ mint jogi személy kezdeményezze és járjon el a monori 924. sz. Szt. Gellért 
cscs. otthonának a róm. kat. egyházközségtől örökös bérletbe vétele ügyében. 

O-2-2/1996. sz. Gáll István orsz. vezetőképző vezető tiszt vezetése mellett álljon fel egy bizottság, mely 
dolgozza ki a teljes vezetőképzés tematikáját, a vezetőtisztek jóváhagyásával és a már elkészült anyag 
felhasználásával. 

O-2-3/1996. sz. A vezetőképzés rendje szabályzatainak kidolgozására bizottságot kell felállítani. A bizottság 
elnöke: Pokorni János cst. 

VL. 1996. máj. 13.o. 
 

O-3-1/1996. sz. A kerületi közgyűlések jegyzőkönyvét hitelesítés után a cserkészkerület ügyvezető elnöke 
15 napon belül köteles az Országos Elnökségnek megküldeni. Ezt követően a kerületi vezetés, továbbá 
a választott OIB küldött és KIB tagok névsorát a Vezetők Lapjában közzé kell tenni. A kerületi vezetés-
ben, az OIB küldött és a KIB tagok körében bekövetkező változásokat a cserkészkerület 30 napon belül 
köteles jelenteni az Országos Elnökségnek. 

O-3-2/1996. sz. Újjáalakulási emlékérem ismételt kiadását az OIB egyhangúlag elvetette. 
O-3-3/1996. sz. Az OIB hozzájárult, hogy a MCSSZ a tulajdonát képező AN-2 típusú HA-ABA lajstromszámú 

motoros repülőgépét tartós bérletbe adja. 
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VL. 1996. okt. 11.o. 
 
 

OIB határozatok 1997. 
 

O-1-2/1997. sz. Az OIB a Cserkészvezetők Képzési- Képesítési- Megbízási és Igazolási Szabályzata terve-
zetet az 5.4.2. pontig bezárólag felülvizsgálta, kiegészítette. 1997. január 18-án hatályba lépett ez a 
felülvizsgált és kiegészített szakasz, míg  az előző szabályzat eddig a pontig hatályát veszíti. 

O-1-3/1997. sz. Az OIB elfogadta az MC tábor beszámolóját, kiegészítve azzal, hogy a beszámoló bizottság 
Németh István cst.-el együtt 1 hónapon belül ellenőrizze a beszámolóban ismertetett hiányosságok 
megszüntetését, és azt jelentse az OIB-nak. 

VL. 1997. márc. 12.o. 
 

O-1-4/1997. sz. Az OIB megbízta Sinka Tímea és Farkas Tamás st.-eket az 1998-as Jamboree szervezési 
munkáival, a külügyi vezetővel együttműködve és az országos vezetőtisztek irányításával. 

VL. 1997. ápr. 9.o 
 

1. A Cserkészpark műszaki munkálatainak irányításáról Munkácsy Nándor lemondott. Eddigi munkáját 
megköszönve, a feladat további ellátásával az OIB megbízta Ugron Andrást. 

2. A Pedagógiai Bizottság vezetésére az arról korábban már lemondott Mácz István helyett az elnökség 
javaslatára az OIB Kemenes Lászlót bízta meg. 

3. A Magyar Cserkész korábban lemondott főszerkesztője helyett a Sajtóbizottság Keszthelyi Andrást 
javasolta. Az OIB a javaslatot elfogadta. 

4. Az OIB befejezte az új vezetőképzési szabályzat tervezetének – három OIB ülésen át lefolytatott – 
tárgyalását. Az elfogadott szabályzat a Magyar Cserkészszövetség Vezetőképzési-, Képesítési-, Megbíza-
tási- és Igazolási Szabályzata. A szabályzat nyomdakész szövegét háromtagú bizottság vizsgálja felül a 
megjelenése előtt. 

VL. 1997. jún. 15.o. (Ezen az ülésen az OIB határozatot nem hozott.) 
 

O-3-1/1997. sz. A Magyar Cserkészszövetség Vezetőképzési, Képesítési, Megbízatási és Igazolási Sza-
bályzata hatálybalépésének időpontja: 1997. szeptember 1. 

O-3-2/1997. sz. Az OIB a pénzügyi beszámolót 1 tartózkodás mellett elfogadta. 
O-3-3/1997. sz. Az OIB az 1997. évi költségvetést 4 tartózkodás mellett 19 szavazattal elfogadta. 
 
(A pénzügyi beszámoló és az 1997. évi költségvetés 1-1 példányban minden cserkészkerület irattárában 
megtalálható.) 

VL. 1997. aug. 13.o. 
 

O-4-1/1997. sz. Az 1998. évi tagdíj minimum 360,-Ft/fő/év. A tagsági díjat továbbra is a kerületekhez kell 
befizetni. A befizetett tagdíjból 120,-Ft/fő/év össszeget a II. és III. negyedévben kötelesek a kerületek a 
szövetségnek átutalni. 

O-4-2/1997. sz. 1997. december 31-ig kell a kerületnek az 1996. évben beszedett tagdíjakból az 1997. no-
vember 14-én kelt Pénzügyi Tájékoztató táblázat szerinti összeget a szövetség részére átutalni. A IV., 
VII. és a IX. kerület a befizetést 1998-ban teljesítheti az 1998. évi tagdíjbefizetésekkel együtt. 

O-4-3/1997. sz. Az OIB titkos szavazással megválasztotta az 1998. évi vezetőségválasztó közgyűlés jelö-
lőbizottságát. A bizottság elnöke: dr. Legeza László cst., tagjai: Vigh Viktória st., Turba László cst., 
Vikár Béla cst., Kazinczy Béla st., póttagja: ifj. Surján László cst. 

VL. 1997. dec. 10.o. 
 
O-4-4/1997. sz. Az ASZ 4.1.2.2. és az SZMSZ 4.1.3.1.III. pontja alapján az orsz. vezetőtisztek készítsék, 

vagy készíttessék el az MCSSZ-en belül működő munkaközösségek (jelenleg: ICHTHÜSZ mk., Tábor-
kereszt mk., Teleki Pál mk.) működését meghatározó szabályzattervezetet, mely kitér ezen munkakö-
zösségek szervezeti felépítésére, tagságára, jogaira, kötelességeire és az MCSSZ-szel való függőségi, 
javaslattételi, véleményezési viszonyára és terjesszék ezen szabályzattervezetet megvitatásra és elfo-
gadásra az OIB 1998. I. negyedévi ülése elé. 

VL. 1998. febr. 19.o 
 
 
 

OIB határozatok 1998. 
 

O-1-1/1998. sz. Alapszabály Módosító Bizottságot kell felállítani, mely a rendkívüli közgyűlésig elkészíti a 
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szabályzat tervezetet. Minden kerület egy személyt nevezhet a bizottságba. Aki február 22-ig nem tesz 
javaslatot, az a kerület nem vesz részt a bizottság munkájában. 

O-1-2/1998. sz. Az OIB felkéri az Országos Ellenőrző és Igazoló Bizottságot, hogy a kerületekkel együttmű-
ködve készítsék el a csapatok nyilvántartását és azt júliusig a kerületek részére küldjék meg. 

O-1-3/1998. Az OIB az Alaki Szabályzatot elfogadta, annak hatályba helyezését 1998. március 1-jétől el-
rendeli. 

O-1-4/1998. sz. Az OIB a Ruházati Szabályzat kiegészítést elfogadta. A módosított szabályzat hatálybalé-
pése: 1998. március 1. 

VL. 1998. márc. 12.o. 
 

OIB határozatok 1999. 
 

OIB-1-1/1999. sz. Az MCSSZ a továbbiakban nem működik együtt a „Kossuth Lajos azt üzente…“ prog-
ramban résztvevő három másik szervezettel és a közös programot sem folytatja. 

 
OIB-1-2/1999. sz. Az OIB elvben elfogadja a Cserkész KFT alapítását. Március 10-ig minden kerület beküldi 

észrevételeit, javaslatait, valamint név szerint javasol egy-egy tagot. Március 10-ig minden kerület 
nyilatkozik a KFT javasolt ügyvezető elnöke személyére vonatkozóan. 

 
OIB-1-3/1999. sz. Az OIB megbízza Tóth Arnold st.-et a következő Jamboree előkészítési munkálatai irá-

nyításával. 
 
OIB-1-4/1999. sz. A cserkésztisztképzést ez évben meg kell hirdetni és legkésőbb az őszi hónapokban meg 

kell kezdeni a hatályos vezetőképzési szabályoknak megfelelően. 
 Mindazok, akik jelenleg cserkésztiszti képesítéshez kötött tisztségeket bírnak, illetve akiket azokra a je-

len évben jelölnek – amennyiben bizalmat nyernek – mandátumuk lejártáig tisztségükben maradhatnak, 
amennyiben az idei évben tisztképzésre jelentkeznek és az előírt idő alatt sikeres próbát tesznek. A 
felmentés jelen határozat hatálybalépését követő három évig érvényes. 

VL. 1999. ápr. 22.o. 
OIB-2-1/1999. sz. Az OIB megbízza Vikár Bélát a Cserkészbolt KFT megalapításával és az ügyvezetői te-

endők ellátásával. 
 (Az OIB 1999. március 27-i rendkívüli ülésén hozott határozat). 
 
OIB-3-1/1999. sz. A csapatok lehetőség szerint vegyenek részt a nemzeti ünnepek rendezvényein. 
OIB-3-2/1999. sz. A vezetőképzés minden szintjén nagy hangsúlyt kell fektetni a magyarságtudat erősíté-

sére. 
OIB-3-3/1999. sz. Az OIB megbízza Dworschak György cst.-t a főtitkári teendők ellátásával. 
OIB-3-4/1999. sz. Az OIB megbízza Virág András-t a külügyi vezető feladatainak ellátásával. 
OIB-3-5/1999. sz. Az OIB megbízza dr. Völgyesi Leventét az új Alapszabály kidolgozásával. Az első válto-

zatot szeptember 1-jéig adja le. 
OIB-3-6/1999. sz. Az OIB felkéri a számvizsgáló bizottságot, hogy vizsgálja meg a Szövetség kerületeinek 

pénzügyi helyzetét az 1999. június 30-i állapotban. 
OIB-3-7/1999. sz. Az OIB felkéri a Számvizsgáló Bizottságot, hogy vizsgálja meg a Szövetség pénzügyi 

helyzetét az 1999. június 30-i állapotban. 
OIB-3-8/1999. sz. A MET 2000. főparancsnoka: Gyulay Endre, táborparancsnoka Tegzesné Bibó Borbála 

és Lendvay Endre. 
OIB-3-9/1999. sz. Minden bizottság legyen köteles munkájáról beszámolni minden OIB-nak amíg az új 

Alapszabály elfogadásra kerül. 
OIB-3-10/1999. sz. Az Országos Elnökség a következő OIB-ig dolgozza ki a reális fejlesztési terven alapuló 

tervet. 
 (Az OIB 1999. március 27-i rendkívüli ülésén hozott határozatok) 
 
Az OIB az 1999. szeptember 18-i ülésén határozatot nem hozott. 

VL. 2000. márc. 19.o 
 
 
 

 
OIB határozatok 2000. 

 
A Vezetők Lapja 2000. évfolyamában csak a márciusi szám 19. oldalán olvashatóak az 1999-ben hozott OIB 
határozatok, ezen kívül OIB határozatokat a lap nem közöl. A 2000-ben hozott határozatok igen nagy részét 
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a Vezetők Lapja 2001. március-áprilisi számának 15. oldalától kezdve ismerteti, ezeket a rendelkezésre álló 
jegyzőkönyvekkel összevetve 2000. évre az alábbi határozatokat sikerült kigyűjteni.  
 
OIB 2000.-7-1. határozat: Az OIB a nevezett csapatokban megbízást ad csapatparancsnoki tisztség ellátá-

sára az alább felsorolt személyeknek:  
Kerület  Csapat Parancsnok 

 1.  439. sz. Boldogasszony  Kas Géza  
 1. 1019. sz. Csaba királyfi  dr. Kolozsváry LászIó 
 4.  481. sz. Assisi Szent Ferenc Bánhidi Árpád István 
 4.  1416. sz. Alba Regia Stockinger József 
 4.  1486. sz. István fejedelem Fábry Szabolcs 
 5.  552. sz. Petneházy Dávid Szilágyi József 
 6. 104. sz. Bethlen Gábor Vas András 
 7.  1705. sz. Szent Lőrinc Bábics Norbert 
 10. 153. sz. Dr. Dornyay Béla Pásztor Éva 
 10. 1812. sz. Csaba vezér Tarnai Sándor 
 10. 832. sz. Havas Boldogasszony Ivony István 
 11. 285.sz. Szent László Ilyés Gábor 

Szavazati arány: 20 igen, 0 nem, 1 tartózkodás. 
 
OIB 2000.-7-2. határozat: Az OIB megszünteti az 1370. sz. Néri Szent Fülöp cserkészcsapatot.  

Szavazati arány: 20 igen, 0 nem, 1 tartózkodás. 
 
OIB 2000.-7-3. határozat: Az OIB folyamatosan működőnek ismeri el az 1901. sz. Szent György cserkész-

csapatot, s ezzel együtt törli a csapatra vonatkozó 2000. 10. 07-i megszüntető határozatát.  
Szavazati arány: 19 igen, 0 nem, 1 tartózkodás, 1 távol. 

 
OIB 2000.-7-4. határozat: Az OIB az alább felsorolt csapatoknak működési engedélyt ad: 
Kerület   Csapat Székhely Parancsnok 

1. 1047. sz. Tabán Budapest dr. Völgyesi Levente  
3. 362. sz. Szent Mihály Lenti Kalmár Imre  
4. 1416. sz. Alba Regia  Székesfehérvár   Stockinger József 
4. 1486. sz. lstván fejedelem  Hajmáskér  Fábry Szabolcs 
6.  104. sz. Bethlen Gábor Paks Vas András 
7.  1705. sz. Szent Lőrinc Kunsziget Bábics Norbert 
10. 173. sz. Kemény Zsigmond Budapest Kádár Jenő 
10.  1044. sz. Róder lmre Budapest Kellner Jánosné 

Szavazati arány: 20 igen, 0 nem, 1 tartózkodás. 
 
OIB 2000.-7-5. határozat: Az OIB jóváhagyja és szabályos cserkészkörzetnek ismeri el a X./9. (Délpest-

dunamenti) és a X./16. (Salgótarjáni) cserkészkörzeteket.  
Szavazati arány: 19 igen, 0 nem, 1 tartózkodás, 1 távol. 

 
OIB 2000.-7-6. határozat: Az OIB hozzájárul, hogy Szarvák Mónika st-et VIII. ker-i ÜV.E-nek és Kovács Vi-

rág st-et VIII. ker-i főtitkárnak jelöljék.  
Szavazati arány: 19. igen, 0 nem, 1 tartózkodás. 

 
OIB 2000.-7-6. határozat: Az OIB utasítja a vezetőképző vezetőket, hogy a tisztképzés meghirdetését 

pontosítsa (képzések időtartama valószínű helyszínei, VKKMISz-ben szereplő feltételek, határidők) és 
azt a VL-ben közölje.  

Szavazati arány: 19 igen, 1 nem, 1 tartózkodás, 1 távol. 
 
OIB 2000.-7-7. határozat: Az OIB a régi cserkészigazolványokat továbbra is elfogadhatónak nyilvánítja  

Szavazati arány: 18 igen, 0 nem, 2 tartózkodás. 
 
OIB 2000.-7-8. határozat: A cserkészigazolványokban az érvényesítő oldal betelte esetén a csapatok egy 

azonos méretű pótlap beragasztásával teszik lehetővé a további érvényesítést. 
Szavazati arány: 18 igen, 0 nem, 2 tartózkodás. 

OIB határozatok 2001. 
 
 

OIB 2001.-1-1. határozat: Az OIB nem fogadta el az O. Üv. Elnöki beszámolót. 
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Szavazati arány: 4 igen, 5 nem, 10 tartózkodás. 
 
OIB 2001.-1-2. határozat: Az OIB tudomásul veszi Jancskiné Csillagh Katalin O. Főtitkár lemondását. 

Szavazati arány: 14 igen, 1 nem, 4 tartózkodás. 
 
OIB 2001.-1-3. határozat: Az OIB határozatban mond köszönetet Jancskiné Csillagh Katalinnak a főtitkári 

feladatok ellátásáért. 
Szavazati arány: 14 igen, 1 nem, 4 tartózkodás. 

 
OIB 2001.-1-4. határozat: Az OIB ideiglenesen megbízza a főtitkári feladatok ellátásával Martonné Némethy 

Mártát. 
Szavazati arány: 14 igen, 1 nem, 4 tartózkodás. 

 
OIB 2001.-1-5. határozat: Az Országos Leánybizottság tagja csak leánycserkész lehet. 

Szavazati arány: 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
 
OIB 2001.-1-6. határozat: Az OIB Dragon Faragó Lajos cst-et megválasztja az OIB elnökévé. 

Szavazati arány: 17 igen, 0 nem, 1 tartózkodás, 1 távol. 
 
OIB 2001.-1-7. határozat: Az OIB tudomásul vette a 14/ö.sz., 1105.sz., 1231.sz. csapatok megszűnését. 

Szavazati arány: 18 igen, 0 nem, 1 tartózkodás. 
 
OIB 2001.-1-8. határozat: Az OIB a következő csapatparancsnokok csapatparancsnoki kinevezését további 

négy évre meghosszabbítja: 
 

Kerület Csapat Parancsnok Képesítés 
1. 803. Nagyboldogasszony Szamosi József st. 
2. 22. Vas Krokavecz János cst. 
4. 483. Vértes Bodnár Gyula cst. 
5. 553. Szent Imre herceg Dr. Vekerdy Sándor cst. 
5. 1500. Szent Imre Héjja Margit Alíz cst. 
6. 1604. II. Lajos Kuti Ferenc cst. 
7. 1705. Szent Lőrinc Bábics Norbert st. 

10. 33. gróf Széchenyi István Schopper Fülöp st. 
10. 221. Anonymus Bánki Sándor cst. 
10. 432. Pázmány Péter Barna Gábor st. 
10. 724. Kossuth Lajos Bálint Lászlóné st. 
10. 1975. Rozgonyi Cicelle Dr. Ferencz Mária cst. 

Szavazati arány: 18 igen, 0 nem, 1 tartózkodás. 
 
OIB 2001.-1-9. határozat: Az OIB a következő csapatok számára a kért végleges működési engedélyt 

megadja: 
 

Ker. Csapat Székhely Parancsnok 
1. 803. Nagyboldogasszony Budapest Szamosi József 
2. 22. Vas Ózd Krokavecz János 
4. 483. Vértes Vértesacsa Bodnár Gyula 
5. 1500. Szent Imre Makó Héjja Margit Alíz 

10. 33. gróf Széchenyi István Budapest Schopper Fülöp 
10. 724. Kossuth Lajos Dunavarsány Bálint Lászlóné 
10. 1975. Rozgonyi Cicelle Gödöllő Dr. Ferencz Mária 
11. 285. Szent László Nyíregyháza Ilyés Gábor 

Szavazati arány: 18 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 távol. 
OIB 2001.-1-10. határozat: Az éves tagdíj cserkészenként kerül megállapításra.  

Szavazati arány: 18 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 távol. 
 
OIB 2001.-1-11. határozat: Az éves tagdíj összege 500.-Ft cserkészenként. 
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Szavazati arány: 17 igen, 0 nem, 2 tartózkodás. 
 
OIB 2001.-1-12. határozat: A tagdíj megosztási aránya: 70% a kerületé, 30% a Szövetségé. 

Szavazati arány: 13 igen, 2 nem, 4 tartózkodás. 
OIB 2001. 03. 06.i ülés 

 
OIB 2001.-2-1. határozat: Az OIB a következő csapatparancsnokok csapatparancsnoki kinevezését további 

négy évre meghosszabbítja: 
 

Kerület Csapat Parancsnok 
1. 1006. Marianum Bircsák Gyöngyvér 
1. 1106. Szent Bernát Czettele Győző 
3. 55. Batthyány Kóta Marianna 
3. 66. Báthory László Nagy Tímea 
3. 350. Szent Márton Aigner Géza 
4. 453. Wathay Ferenc Fehér György 
4. 457. Prohászka Ottokár Vincz István 
6. 1613. Magyarok Nagyasszonya Hőgye Emőke 
10. 305. Szent István Decsi Attila 
10. 309. Assisi Szent Ferenc Turba László 
10. 401. Szent János Garajszki László 
10. 647. Tomori Pál Magyar László 
10. 801. Losonczy István Csiszár Gyula 
10. 827. Szent László Parragh Gábor 
10. 1033. Szent György Jancsó Csilla 

Szavazati arány: 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
 

OIB 2001.-2-2. határozat: Az OIB a következő csapatokat igazolta: 
 

Ker. Csapat Székhely Parancsnok 
1. 1006. Marianum Érd Bircsák Gyöngyvér 
6. 1613. Magyarok Nagyasszonya Nagybajom Hőgye Emőke 

10. 647. Tomori Pál Taksony Magyar László 
10. 827. Szent László Kismaros Parragh Gábor 
10. 1044. Róder Imre Vecsés Kellner Jánosné 

Szavazati arány: 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
 

OIB 2001.-2-3. határozat: Az OIB hozzájárul a 1301. Szent Borbála (Lovászi) cserkészcsapat 
csapatszámváltozásához. Új csapatszámuk: 77.  

Szavazati arány: 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
 
OIB 2001.-2-4. határozat: Az OIB a Felügyelő Bizottság és Dr. Völgyesi Levente beszámolóját a Benkó 

László - MCsSz ügyről megtárgyalta, elfogadta. 
Szavazati arány: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 

 
OIB 2001.-2-5. határozat: Az OIB a Felügyelő Bizottság által beterjesztett anyag alapján úgy döntött, hogy a 

Cserkészbolt Kft. továbbra is működjön. 
Szavazati arány: 13 igen, 0 nem, 2 tartózkodás. 

 
OIB 2001.-2-6. határozat: Az OIB a Felügyelő Bizottság által beterjesztett anyag alapján úgy döntött, hogy a 

Cserkészbolt Kft. 2000. évi gazdasági beszámolóját szakértővel megvizsgáltatja. Szakértő felkérésére 
az OIB Gaál Flóriánnét bízza meg. 

Szavazati arány: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
 
OIB 2001.-2-8. határozat: Az OIB felkéri Csermely Lászlót, hogy a Cserkészbolt Kft. vezetésére alkalmas 

embert keressen. 
Szavazati arány: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 

OIB 2001.-2-9. határozat: Az OIB az Országos Közgyűlés levezető elnökének Dr. Völgyesi Leventét jelöli. 
Szavazati arány: 10 igen, 0 nem, 5 tartózkodás. 
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OIB 2001.-2-10. határozat: Az OIB az Országos Közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére Husz Endrét és 
Szentirmai Józsefet jelöli. 

Szavazati arány: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
 
OIB 2001.-2-11. határozat: Az OIB az Országos Közgyűlés Szavazatszámláló  Bizottságába Kóta Marian-

nát, Fehér Györgyöt, Pásztor Évát, Ormay Józsefet és Husz Endrét jelöli. 
Szavazati arány: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 

 
OIB 2001.-2-12. határozat: Az OIB az Országos Közgyűlés Mandátumvizsgáló Bizottságába Edöcsény 

Andrást, Kazinczy Bélát és Szántó Attilát jelöli. 
Szavazati arány: 13 igen, 0 nem, 2 tartózkodás. 

 
OIB 2001.-2-14. határozat: Az OIB az I. cserkészkerületnek az Alapszabály 12., 13. és 14. §-át érintő ja-

vaslatait megtárgyalta, elvetette és ezeket nem terjeszti az Országos Közgyűlés elé. 
Szavazati arány: 8 igen, 4 nem, 0 tartózkodás. 

 
OIB 2001.-2-13. határozat: Az OIB az ASz Bizottság javaslatait elfogadta, ezt az Országos Közgyűlés elé 

terjeszti elfogadásra. 
Szavazati arány: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 

 
OIB 2001.-2-15. határozat: Az OIB az I. cserkészkerületnek az Alapszabály 45. §-át érintő javaslatát meg-

tárgyalta, és ezt a sajátja mellett alternatív javaslatként terjeszti az Országos Közgyűlés elé. 
Szavazati arány: 8 igen, 4 nem, 0 tartózkodás. 

OIB 2001. 04. 21.-i ülés 
OIB 2001.-3-1. határozat: Az OIB elnökének jelentését az OIB elfogadta. 

Szavazati arány: 11 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 
OIB 2001. 05. 05.-i ülés 

 
Az OIB 2001 július 7-i ülésén számozott OIB határozat nem volt. Az ülést az új országos elnök személye 

megválasztásának kérdése uralta. A megtartott titkos szavazáson a szavazás után a számláló bizottság 
az MCSSZ megbízott elnökének nyilvánítja dr. Roszmusz András cst.-et. 

Szavazati arány: 15 igen, 2 nem, 1 tartózkodás  
OIB 2001. 07. 07.-i ülés, VL. 2001. júl. 4. o. 

 
OIB 2001.-5-1. határozat: Az OIB ideiglenes jelleggel, a következő közgyűlésig, megbízza Roszmusz 

Andrást az MCSSZ országos elnöki tisztének betöltésével. 
Titkos szavazás, 15 érvényes igen szavazattal 

 
OIB 2001.-5-2. határozat: Az OIB utasítja az országos elnököt, hogy a 2001. okt. 13-14-re meghirdetett 

rendkívüli országos közgyűlés meghirdetését vonja vissza és készítse elő a tavaszi rendes közgyűlést.  
Szavazati arány: 15 igen, 1 nem, 2 tartózkodás, 1 távol. 

 
OIB 2001.-5-3. határozat: Az OIB a következő ülésen dönt a Vezetők Lapja főszerkesztőjének személyéről. 

Addig a jelöltek mutassák be életrajzukat, szakmai képzettségük igazolását és programjukat.  
Szavazati arány: 16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás. 

 
OIB 2001.-5-4. határozat: Az OIB utasítja az Országos Elnökséget, hogy az országos elnöki pecsét 

tekintetében állítsa helyre az SZMSZ-ben előírt állapotot.  
Szavazati arány: 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 

2001. 09. 01.-i ülés 
OIB 2001.-6-1. határozat: Az OIB a nagyvázsonyi 1423. sz. Fekete Sereg cserkészcsapatot felvette a 

MCSSZ tagjai sorába, valamint a csapat parancsnokává kinevezi                     segédtisztet.  
Szavazati arány: 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 

 
OIB 2001.-6-2. határozat: Az OIB utasítja az országos elnököt, hogy a 2001. okt. 13-14-re meghirdetett 

rendkívüli országos közgyűlés meghirdetését vonja vissza és készítse elő a tavaszi rendes közgyűlést.  
Szavazati arány: 15 igen, 1 nem, 2 tartózkodás, 1 távol. 

2001. 09. 29.-i ülés 
OIB határozatok 2002. 

 
OIB 020126/1. határozat: Az OIB jóváhagyja, hogy 2002-től a cserkészigazolványokért 150.-Ft/db költség-

térítést kell fizetni a Szövetség pénztárába. 
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Szavazati arány: 14 igen, 2 nem, 3 tartózkodás. 
 
OIB 020126/2. határozat: Az OIB jóváhagyja, hogy 2002-től csapatalakuláskor a Szövetség szabályzatai-

nak 1-1 példánya és a csapat bélyegző átadásakor 5000.-Ft-ot kell fizetni a Szövetség pénztárába. 
Szavazati arány: 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 

 
OIB 020126/3. határozat: Az OIB az Igazoló Bizottság javaslatára megszünteti a következő csapatokat: 

315. Luther Márton 411. Wesselényi Miklós 
904. Szent Lőrinc 36. Szent Imre 
193. Tomori Pál 1214. Szent Miklós 
1410. Szent László 1420. Körösi Csoma Sándor 
516. Árpád vezér 517. Szent Imre 
1510. Szent Domonkos 462. Bisinger József 
119. Kaszap István 858. Jász 
887. Patachich Gábor 1808. Don Bosco 
630. Testvériség 145. Sirály 
813. Prohászka Ottokár 1018. Szent Ignác 
1029. Teleki Blanka 1031. Hunyadi János 
1929. Szent Ferenc 1948. Mátyás király. 

Szavazati arány: 18 igen, 0 nem, 1 tartózkodás. 
 

OIB 020126/4. határozat: Az OIB az Igazoló Bizottság javaslatára működési engedélyt ad a következő 
csapatoknak: 

1232. I. Rákóczi György  (cs.pk.: Király István) 
141. Kapisztrán Szent János (cs.pk.: Molnár Ferenc) 
608. Schola Caritatis (cs.pk.: Cziráki György) 
836. gróf Teleki László (cs.pk.: Brandenburg Mónika) 

Szavazati arány: 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
 

OIB 020126/5. határozat: Az OIB az Igazoló Bizottság javaslatára 4 éves időtartamra csapatparancsnoki 
megbízást ad a következő csapatokban: 

426. Szenczi Molnár Albert cs.cs. cs.pk.: Király István cst. 
1220. Szent Imre herceg cs.cs. cs.pk.: Czakó Attila st. 
1232. I. Rákóczi György cs.cs. cs.pk.: Király István st. 
1507. Árpádházi Szent Erzsébet cs.cs. cs.pk.: Vargacz M. Krisztina cst. 
141. Kapisztrán Szent János cs.cs. cs.pk.: Molnár Ferenc st. 
610. Mindszenti bíboros cs.cs. cs.pk.: Czompó Ida st. 
656. Toldi cs.cs. cs.pk.: Vízi Miklós st. 
836. gróf Teleki László cs.cs.  cs.pk.: Brandenburg Mónika st. 
811. Szent József cs.cs. cs.pk.: Bénik Tamás st. 

Szavazati arány: 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
 

OIB 020126/6. határozat: Az OIB az Igazoló Bizottság javaslatára a következő jelöltek cserkésztiszti képe-
sítését igazolja: 

Besznyák István  442. Báthory László cs.cs. 
Cseh Miklós 133. Szent György cs.cs. 
Decsi Attila 305. Szent István cs.cs. 
Farkas Tamás 320. Nimród cs.cs. 
Fekete Dániel 221. Anonymus cs.cs. 
Fülöp Gáborné 1404. Szent Márton cs.cs. 
Gecsey Renáta 775. Hunyadi János cs.cs. 
Gerő Péter 433. Szent Bernát cs.cs. 
Párkányi Balázs 320. Nimród cs.cs. 
Solymosi Balázs 205. Zrinyi Miklós cs.cs. 
Szarvák Mónika 916. Szent Imre cs.cs. 
Székely András 442. Báthory László cs.cs. 
Tölgyesi Csaba Alberik 452. Szent Bernát cs.cs. 
Udvarhelyi Beatrix 25. Szent Imre cs.cs. 
Újlaki Csaba 763. Sztárai Mihály cs.cs. 

Szavazati arány: 18 igen, 0 nem, 1 tartózkodás. 
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OIB 020126/7. határozat: Az OIB elfogadja és az Országos Közgyűlés elé támogatólag előterjeszti az Or-
szágos Elnökség által előterjesztett költségvetési javaslatot a 2002. évre.  

Szavazati arány: 18 igen, 0 nem, 1 tartózkodás. 
 
OIB 020126/8. határozat: Az OIB 18 igen és 1 nem szavazattal titkos szavazáson OIB elnökké választotta 

Dragon Faragó Lajost.  
Szavazati arány: 18 igen, 0 nem, 1 tartózkodás. 

 
OIB 020126/9. határozat: Az OIB 17 igen és 2 nem szavazattal titkos szavazáson a Magyar Cserkész fő-

szerkesztőjének nevezi ki Tartsák Andrást.  
Szavazati arány: 17 igen, 0 nem, 2 tartózkodás. 

 
OIB 020126/10. határozat: Az OIB 16 igen és 3 nem szavazattal titkos szavazáson a dzsembori kontingens 

vezetőjének választja Henn Pétert.  
Szavazati arány: 16 igen, 0 nem, 3 tartózkodás. 

 
OIB 020126/11. határozat: Az OIB 16 igen és 3 nem szavazattal titkos szavazáson a Magyar Cserkészszö-

vetségek fórumába delegálja az Országos Elnökség javaslatára Miskolczy János cst-et.  
Szavazati arány: 16 igen, 0 nem, 3 tartózkodás. 

 
OIB 020126/12. határozat: Az OIB a Felügyelő Bizottság javaslatára előzetesen hozzájárul Vajda Márta st. 

jelöléséhez a IX. cs.kerületi főtitkári posztra. 
Szavazati arány: 17 igen, 0 nem, 2 tartózkodás. 

 
OIB 020126/13. határozat: Az OIB a IX. cs.kerület közgyűlésének a Mandátumvizsgáló Bizottságba és 

Szavazatszámláló Bizottságba ajánlja Somogyi Dezső Andrást, Paál Istvánt és Csörghe Gézát, vala-
mint tudomásul veszi a fent nevezettek kerületi Jelölőbizottsági kinevezését. 

Szavazati arány: 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
2002. 01. 26.-i ülés 

 
OIB 020504/1. határozat: v. Fehér Gyula tiszti képesítésének honosításához az OIB hozzájárul. 

Szavazati arány: 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
  
OIB 020504/2. határozat: v. Fehér Gyula cserkésztiszt OIB tagságát a VII. cs.kerület OIB képviselőjeként 

az OIB elfogadta. 
Szavazati arány: 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 

 
OIB 020504/3. határozat: Tóth László és Meinhardt János korábban szerzett cserkésztiszti képesítését az 

OIB igazolta. 
Szavazati arány: 18 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 

 
OIB 020504/4. határozat: Babos Gábor, Fausztné Edöcsény Katalin, Jerémiás Béla, Dr. Laurinyecz Mihály 

és Váczi Lajos cserkésztiszti képesítését az OIB igazolta. 
Szavazati arány: 18 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 

 
OIB 020504/5. határozat: Vagyon Andrea, Gergely Magdolna, Tatai Tünde, Tóth Tibor, Bábics Norbert és 

Pap Zoltán VII. cs.kerületi jelöltek külföldön szerzett segédtiszti képesítését az OIB honosítja. 
Szavazati arány: 12 igen, 4 nem, 2 tartózkodás. 

 
OIB 020504/6. határozat: 313. sz. Julianus barát cserkészcsapatnak a MCSSZ-ből való kilépését az OIB 

tudomásul veszi. 
Szavazati arány: 17 igen, 0 nem, 1 tartózkodás. 

 
OIB 020504/7. határozat: Az OIB megszünteti a következő cserkészcsapatok tagságát a MCSSZ-ben: 

1408. Szent Mihály cs.cs. 1413. Balassa cs.cs. 
649. Padányi Sándor cs.cs. 673. Pius cs.cs. 
680. Vas Gereben cs.cs. 1607. Turul cs.cs. 
8. Turul cs.cs. 306. Szent Adalbert 
910. Ráday Pál cs.cs. 

Szavazati arány: 18 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
 

OIB 020504/8. határozat: Az OIB a MCSSZ tagjai sorába felveszi a következő cserkészcsapatokat: 
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165. Jókai Mór  cs.cs. (cs.pk.: Binó Imre) 
484. gróf Batthyány Lajos cs.cs. (cs.pk.: Bódis Lajos) 
977. Szeretet cs.cs. (cs.pk.: Horogh Pál) 
431. Huenergardt János cs.cs.  (cs.pk.: Papp Román) 
378. II. Rákóczi Ferenc cs.cs.  (cs.pk.:Mészáros László) 

Szavazati arány: 18 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
 

OIB 020504/9. határozat: Az OIB a MCSSZ tagjai sorába felveszi a jászárokszállási 1112.sz. Szent Erzsé-
bet cserkészcsapatot, e csapatban Sztancsik Tamás segédtisztnek 4 évre csapatparancsnoki megbí-
zást ad, s egyben úgy módosítja a VIII. cserkészkerület határát, hogy Jászárokszállás a X. cserkészke-
rülethez tartozzon. 

Szavazati arány: 16 igen, 0 nem, 2 tartózkodás. 
 
OIB 020504/10. határozat: Az OIB az Igazoló Bizottság javaslatára 4 éves időtartamra csapatparancsnoki 

megbízást ad a következő csapatokban: 
32. Dévai Bíró Mátyás cs.cs. cs.pk.: Martonné Némethy Márta cst. 
205. Zrínyi Miklós cs.cs. cs.pk.: dr. Grynaeus András cst. 
314. Czuczor Gergely cs.cs. cs.pk.: Vajna László cst. 
436. Fekete István cs.cs. cs.pk.: Szabó Zsolt cst. 
823. Mátyás király cs.cs. cs.pk.: Watzek István st. 
831. Szent Kristóf cs.cs. cs.pk.: Nagymányoki Zoltán st. 
944. Szent Borbála cs.cs. cs.pk.: Kovács Gábor st. 
1047. Tabán cs.cs. cs.pk.: dr. Völgyesi Levente st. 
165. Jókai Mór   cs.pk.: Binó Imre st. 
484. gróf  Batthyány Lajos  cs.pk.: Bódis Lajos st. 
977. Szeretet  cs.pk.: Horogh Pál st. 
431. Huenergardt János  cs.pk.: Papp Román st. 
943. Ráday Pál cs.cs.  cs.pk.: Kolozs István cst. 
378 II. Rákóczi Ferenc cs.cs.  cs.pk.: Mészáros László st. 

Szavazati arány: 18 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
OIB 020504/11. határozat: Az OIB tudomásul vette az Országos Elnökség beszámolóját s felkéri a Fel-

ügyelő Bizottságot intézkedésre.  
Szavazati arány: 18 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 

 
OIB 020504/12. határozat: Az OIB elfogadta és az Országos Közgyűlés elé terjeszti a jelentését.  

Szavazati arány: 18 igen, 0 nem, 1 tartózkodás. 
 
OIB 020504/13. határozat: Az OIB az Országos Közgyűlés részére a Mandátumvizsgáló Bizottság tagjának 

ajánlja Fehér Györgyöt (IV. cs.ker.), Pomeisl Máriát (III. cs.ker.), Erdei Istvánt (IX. cs.ker.).  
Szavazati arány: 16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 

 
OIB 020504/14. határozat: Az OIB az Országos Közgyűlés részére a Szavazatszámláló Bizottság tagjának 

ajánlja Kóta Mariannát (III. cs.ker.), Bódis Lajost (IV. cs.ker.), Dobó Szilveszternét (X. cs.ker.), Solymosi 
Balázst (I. cs.ker.), Ilyés Gábort (XI. cs.ker.).  

Szavazati arány: 16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
 
OIB 020504/15. határozat: Az OIB az Országos Közgyűlés részére hitelesítőnek ajánlja Husz Endrét (III. 

cs.ker.) és Kádár Jenőt (X. cs.ker.).  
Szavazati arány: 16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 

 
OIB 020504/16. határozat: Az OIB az Országos Közgyűlés levezetőelnökének javasolja Dragon Faragó 

Lajost (X. cs.ker.).  
Szavazati arány: 15 igen, 1 nem, 0 tartózkodás. 

 
OIB 020504/17. határozat: Az OIB a MCSSZ tiszteletbeli tagjának választja dr. Petrich Károlyt és dr. Petrich 

Károlynét.  
Szavazati arány: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, (1 távol). 

 
OIB 020504/18. határozat: Az OIB az országos vezetőtiszt előterjesztésére elfogadja a MCSSZ 2002-2003. 

cserkészév központi programtervezetét.  
Szavazati arány: 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, (2 távol). 
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OIB 020504/19. határozat: Az OIB Marosi József segédtisztnek X. cs.kerületi ügyvezető elnöki tisztre tör-
ténő elöléséhez előzetesen hozzájárult.  

Írásbeli határozathozatal során a szavazati arány: 17 igen, 2 érvénytelen, 2 nem szavazott 
 
OIB 020504/20. határozat: Az OIB az Országos Jelölő Bizottság által történt jelöléseket elfogadja, az Or-

szágos Közgyűlés elé terjeszti.  
Írásbeli határozathozatal során a szavazati arány:  17 igen,  1 nem, 1 tartózkodás, 2 nem szavazott. 

2002. 05. 04.-i ülés 
 
OIB 021012/1. határozat: Nóga Mihály tiszti képesítésének honosításához az OIB hozzájárul. 

Szavazati arány: 14 igen, 0 nem, 3 tartózkodás. 
  
OIB 021012/2. határozat: Az Országos Vezetőtiszt állítson össze és terjesszen elő egy különbözeti vizs-

gatematikát, mely rendezi, hogy hogyan lehet honosítani a Regnum Marianum szervezésében meg-
rendezett képzés során szerzett képesítéseket.  

Szavazati arány: 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
OIB 021012/3. határozat: Az OIB az Igazoló Bizottság javaslatára 4 éves időtartamra csapatparancsnoki 

megbízást ad a következő csapatokban: 
443. Szent László cs.cs. cs.pk.: Füszfás Balázs st. 
763. Sztárai Mihály cs.cs. cs.pk.: Újlaki Csaba cst. 
378. II. Rákóczi F. cs.cs. cs.pk.: Mészáros László st. 
372. Akacs Mihály cs.cs. cs.pk.: Kukor Tamás cst. 
1801. Szent Domonkos cs.cs. cs.pk.: Rozsnyói Ákos cst. 
2/ö. Magyar Piarist Diákszövetség cs.cs. cs.pk.: Dr. Lukács Gyula st. 
15. Bethlen Gábor cs.cs. cs.pk.: dr. Teleki József cst. 
16. Evangélikus Gimnázium cs.cs.  cs.pk.: Benyó Imre st. 
128. Szent Erzsébet cs.cs.  cs.pk.: Orbán Lászlóné cst. 
173. Kemény Zsigmond cs.cs. cs.pk.: Kádár Jenő st. 
264. Hunyadi János cs.cs. cs.pk.: Kovács István cst. 
301. Kazinczy Ferenc cs.cs. cs.pk.: Ugróczky Gábor cst. 
913. Don Boszkó cs.cs.  cs.pk.: Balogh András cst. 
1025. Vasvári Pál cs.cs.  cs.pk.: Balázs Tibor st. 

Szavazati arány: 18 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
 
OIB 021012/4. határozat: A Jászárokszállási Szent Erzsébet csekészcsapat kérelmére az OIB a csapat 

számát 857-re módosítja. 
Szavazati arány: 18 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 

 
OIB 021012/5. határozat: Az OIB működési engedélyt ad: 

1801. Szent Domonkos cs.cs. Lakitelek 
2/ö Magyar Piarista Diákszövetség cs.cs. Budapest 

Szavazati arány: 18 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
 
OIB 021012/6. határozat: Az OIB felveszi tagjai sorába a 378. sz. II. Rákóczi Ferenc cs.cs-ot (Fentartója 

Lesencetomaji Rk. Plébánia, Parancsnoka: Mészáros László st.) 
Szavazati arány: 18 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 

 
OIB 021012/7. határozat: Az OIB a 2003. évre cserkészenkét 1000.-Ft tagdíjat állapít meg. 

Szavazati arány: 11 igen, 7 nem, 0 tartózkodás. 
 
OIB 021012/8. határozat: Az OIB a 2003. évi tagdíj megosztásáról úgy rendelkezik, hogy a tagdíjak 60%-a 

a kerületeknél marad, 40%-a a Szövetség közponi pénztárába fizetendő. 
Szavazati arány: 12 igen, 4 nem, 2 tartózkodás. 

 
OIB 021012/9. határozat: Az OIB a Fegyelmi Szabályzatot elfogadta, rendelkezéseit az elfogadás napjától 

kell alkalmazni. 
Szavazati arány: 18 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 

OIB 021012/10. határozat: Az OIB köszönetet mond Dr. Völgyesi Leventének a Fegyelmi Szabályzat 
elkészítése érdekében végzett munkájáért.  

Szavazati arány: 18 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
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OIB 021012/11. határozat: Az OIB 16 igen szavazattal az O.Vt. leányhelyettesévé nevezi ki Hudson 
Szandra st-et.  

 
OIB 021012/12. határozat: Az OIB 14 igen szavazattal  országos vezetőképző vezetővé nevezi ki Paulini 

Levente cst-et.  
 
OIB 021012/13. határozat: Az OIB 18 igen szavazattal országos táborozási vezetővé nevezi ki Fábry Pál 

cst-et.  
 
OIB 021012/14. határozat: Az OIB 18 igen szavazattal országos felnőtt cserkész vezetővé nevezi ki 

Szentirmai József cst-et.  
 
OIB 021012/15. határozat: Az OIB 18 igen szavazattal országos természetvédelmi vezetővé nevezi ki 

Morandini Pált.  
 
OIB 021012/16. határozat: Az OIB 17 igen szavazattal országos vízi vezetővé nevezi ki Gyetvay Iván cst-et.  
 
OIB 021012/17. határozat: Az OIB 18 igen szavazattal országos repülős vezetővé nevezi ki Pataki Ákost.  
 
OIB 021012/18. határozat: Az OIB 18 igen szavazattal a díszegység parancsnokává  nevezi ki Vastag 

Gábor st-et.  
 
OIB 021012/19. határozat: Az OIB 17 igen szavazattal országos zenei felelőssé nevezi ki Ivasivka Mátyás 

cst-et.  
 
OIB 021012/20. határozat: Az OIB az országos elnökség beszámolóját elfogadta.  

Szavazati arány: 14 igen, 2 nem, 2 tartózkodás 
 
OIB 021012/21. határozat: Az OIB az Országos Elnökség 6/2002. és 7/2002. sz.  határozatait semmisnek 
nyilvánítja. 

2002. 10. 12.-i ülés 
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OIB határozatok 2003. 
 
OIB 030510/1. határozat: Az OIB igazolja a következő jelöltek cserkésztiszti képesítését: 
  dr. Kolozsvári László 1019. sz.  Csaba királyfi cscs. 
  Paulini Levente 148. sz.  Nagyboldogasszony cscs. 
  Gilicze Andrásné 595. sz.  Bethlen Gábor cscs. 

Szavazati arány: 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
OIB 030510/2. határozat: Az Ig. Biz. javaslatára az OIB a 309. sz. Assisi Szent Ferenc cscs. kizárását ki-

mondó 030201/5 számú határozatát visszavonja. 
Szavazati arány: 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 

OIB 030510/3. határozat: Az OIB tudomásul veszi a 344. sz. Szent István király cscs. szünetelését. 
Szavazati arány: 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 

OIB 030510/4. határozat: Az OIB felveszi tagjai sorába 942. sz. Máriaremete cscs-ot (fenntartó: Alapítvány 
a Máriaremete cserkészcsapatért) és a kisvárdai 1998. sz. Szenci Molnár Albert cscs-ot (fenntartó: 
Kisvárdai Református Egyházközség). 

Szavazati arány: 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
OIB 030510/5. határozat: Az OIB működési engedélyt ad a dadi 1701. sz. Bocskai cscs-nak (fenntartó: Dadi 

Református Egyházközség) és az érdi 1100. sz. Kanizsai Dorottya cscs-nak (fenntartó: Pro Iuventa 
Alapítvány). 

Szavazati arány: 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
OIB 030510/6. határozat: Paulini Levente vezetőképző vezető dolgozza ki a korábban a Regnumban ve-

zetői képesítést szerzett és cserkészvezetői gyakorlattal is rendelkezők képesítése honosításának feltét-
eleit. 

Szavazati arány: 12 igen, 0 nem, 2 tartózkodás. 
OIB 030510/7. határozat: Az OIB az Igazoló Bizottság javaslatára 4 éves időtartamra csapatparancsnoki 

megbízást ad a következő csapatokban: 
 942. sz.  Máriaremete  ifj Böröczffy István st. 
 1100. sz.  Kanizsai Dorottya  Vargáné Perjés Fabiola cst. 
 3. sz.  Regnum Marianum  Philippovich Győző st. 
 406. sz.  Kós Károly  Medgyesy Miklósné cst. 
 708. sz.  Rómer Flóris  Pap Zoltán st. 
 144. sz.  Kossuth Lajos  Huszár Zoltán st. 
 513. sz.  Bem József tábornok  Kondor Endre cst. 
 1998. sz.  Szenci Molnár Albert  Benő Zoltán cst. 

Szavazati arány: 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
OIB 030510/8. határozat: Csermely László cst. a Felügyelőbizottság III. és VII. kerületi tagjaival a 2003 őszi 

OIB ülésig vizsgálja ki a VII. kerületből kiválni kívánó csapatok panaszait, segítsék megbékíteni őket a 
kerületük vezetésével vagy tegyenek javaslatot a helyzet megoldására. 

Szavazati arány: 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
OIB 030510/9. határozat: Az Országos Vezetőtiszt előterjesztésére a 2003-2004. cserkészév programtervét 

az OIB elfogadta. 
Szavazati arány: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 

OIB 030510/10. határozat: Az Országos Vezetőtiszt beszámolóját az OIB elfogadta. 
Szavazati arány: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 

OIB 030510/11. határozat: Az OIB az Országos Közgyűlés Mandátumvizsgáló Bizottságába jelöli Arató 
Lászlót, Szekér Lajost és Solymosi Balázst. 

Szavazati arány: 11 igen, 0 nem, 1 tartózkodás. 
OIB 030510/12. határozat: Az OIB az Országos Közgyűlés Szavazatszámláló Bizottságába jelöli Bagi Má-

riát, Hegyi Lászlót és dr. Nagy-Bozsoky Józsefet. 
Szavazati arány: 11 igen, 0 nem, 1 tartózkodás. 

OIB 030510/13. határozat: Az OIB az Országos Közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésre jelöli Husz Endrét 
és Szemán Lászlót. 

Szavazati arány: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
OIB 030510/14. határozat: Az OIB az Országos Közgyűlés levezető elnökének jelöli Dragon Faragó Lajost. 

Szavazati arány: 10 igen, 0 nem, 2 tartózkodás. 
OIB 030614/1. határozat: A közelmúltban több cserkésztestvérünk levelezett országos méltóságokkal. Az 

OIB felhívja a figyelmet az Alapszabály 31., 53., 78. és 87. §-ainak maradéktalan betartására. 
Szavazati arány: 11 igen, 0 nem, 2 tartózkodás. 

OIB 030614/2. határozat: Az OIB elfogadta a Ruházati Szabályzatot, melyek előírásait 2003. június 15. 
napjától kell alkalmazni. 

Szavazati arány: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
OIB 031024/1. határozat: Az OIB megszünteti a tagságát a következő cserkészcsapatoknak: 67. sz. 
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Deákkúti, 349. sz. Szent György, 375. sz. Sík Sándor. 
Szavazati arány: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 

OIB 031024/2. határozat: Az OIB a következő csapatok számára engedélyezi a tagsági viszony Alapsza-
bály szerinti szünetelését: 81. sz. Rajeczky Benjámin cscs., 270. sz. Hajnal cscs., 931. sz. Pósa Lajos 
cscs., 1015. sz. II. Rákóczi Ferenc cscs., 365. sz. Scarbantia cscs., 369. sz. Liszt Ferenc cscs., 393. sz. 
Szent Imre cscs., 395. sz. Velősi Béla cscs., 683. sz. Szent László cscs. 

Szavazati arány: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
OIB 031024/3. határozat: Az OIB felveszi a MCSSZ-be a Szeged-Szőreg székhelyű 585. sz. báró Tallián 

Béla cserkészcsapatot (fenntartó testület: Szőregi Kossuth Magánalapítvány). 
Szavazati arány: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 

OIB 031024/4. határozat: Az OIB csapatparancsnoki megbízást ad 4 évre a kővetkező csapatokban: 
 937. sz. Szent Tarzicius Vida Balázs st. 
 585. sz, báró Tallián Béla Szarvas Eszter st. 
 604. sz. Szent Mór Lénárd Miklós st. 
 20. sz.  Erődi Ödön Herczeg László cst. 
 827. sz, Szent László Hajdú László st. 
 845. sz.  P. Bárkányi János Velenczei Edua st. 

Szavazati arány: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
OIB 031024/5. határozat: Az OIB felveszi a MCSSZ tagjai közé a 135. sz. Turul cserkészcsapatot és 4 évre 

csapatparancsnoki megbízást ad a 135. sz. Turul cserkészcsapatban Dr. Récsey Béla cst-nek. 
Szavazati arány: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 

OIB 031024/6. határozat: Az OIB az Országos Igazoló Bizottság tagjává nevezi ki Dr. ifj. Árpád István st-et 
és Vas Andrást st-et. 

Szavazati arány: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
OIB 031024/7. határozat: Az OIB az Országos Intézőbizottság elnökévé választotta 1 évre Dragon Faragó 

Lajos cst-et. 
Szavazati arány: 11 igen, 0 nem, 1 tartózkodás. 

OIB 031024/8. határozat: A tagdíj a 2004. évre 1200.-Ft cserkészenként. 
Szavazati arány: 11 igen, 0 nem, 1 tartózkodás. 

A kerületek képviselői szavaztak igennel, az OE képviselője tartózkodott. 
OIB 031024/9. határozat: A tagdíj megosztása 2004. évre 50-50%-ban történik a Szövetség központja és a 

kerületek között. 
Szavazati arány: 8 igen, 3 nem, 1 tartózkodás. 

Igennel szavazott: OE képviselője, V., VIII., IX. és X. cs.ker: elnökségek képviselői, II., III. és X. cs.ker. 
OIB küldötte. 

OIB 031024/10. határozat: Az OIB felhatalmazza az Országos Elnökséget a megalakítandó új országos if-
júsági- és gyermek- ernyőszervezet létrehozására irányuló tárgyalásokon való részvételre. 

Szavazati arány: 11 igen, 0 nem, 1 tartózkodás. 
OIB 03102-1/11. írásbeli határozathozatal útján hozott határozat: Az OIB előzetes engedélyt ad a III. kerület 

számára, hogy Szoó Márton st-et a kerületi főtitkári és a kerületi ügyvezető elnöki tisztre jelöltek közé 
felvehessék. 

Szavazati arány: 13 igen, 0 nem, 4 érvénytelen. 
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OIB határozatok 2004. 
 
OIB 040508/1. határozat: Az OIB felhatalmazza az OE-et, hogy ideiglenes működési engedélyt adjon ki 

újonnan alakuló csapatok részére az alábbiak szerint legfeljebb kettő év tartamra. Az ideiglenes műkö-
dési engedéllyel a Szövetség tudomásul veszi és támogatja az alakuló csapat tevékenységét, számára 
kiadja a csapatszámot és tudomásul veszi a csapat nevét, ugyanokkor figyelemmel kíséri a csapat fejlő-
dését a rendes tagság megszerzéséig. Az ideiglenes működési engedély kiadásához a jelentkezés a pa-
rancsnok adatai és önéletrajza, a legalább 12 jelentkező neve és a fenntartótestület hozzájáruló levele 
szükséges.   

Szavazati arány: 14 igen, 0 nem, 4 tartózkodás. 
OIB 040508/2. határozat: Az OIB úgy módosítja a csapatparancsnokok kinevezési feltételeit, hogy a továb-

biakban „megfelelő képesítéssel rendelkezik” helyett az áll, hogy „megfelelő képesítéssel rendelkezik 
vagy nyilatkozik arról, hogy két éven belül elkezdi a szükséges képzést”.  

Szavazati arány: 12 igen, 3 nem, 3 tartózkodás. 
OIB 040508/3. határozat: Az OIB Csoszor Erzsébet Szövetségünkön kívül szerzett vezetői képesítését se-

gédtiszti képesítésként honosítja.  
Szavazati arány: 14 igen, 0 nem, 4 tartózkodás. 

OIB 040508/4. határozat: Az OIB csapatparancsnoki megbízást ad 4 évre a következő csapatokban: 
Kerület Csapat Parancsnok Képesíté

8. 105. IV.Béla Ambrus Mariann st. 
10. 1.sz. BKIE Szilassy Aladár Pénzes Csaba st. 
10. 140.sz. Pro Patria Balogh Sándorné cst. 
10. 293.sz.Szent Kapisztrán Turányi Zoltán st. 

Szavazati arány: 15 igen, 0 nem, 3 tartózkodás. 
OIB 040508/5. határozat: Az OIB az érintett csapatok által létrehozott cserkészkörzetet X/9. számmal nyil-

vántartásba veszi. A körzet tagjai a következő cserkészcsapatok: 28.sz.Szent István cs.cs., 128.sz.Szent 
Erzsébet cs.cs., 401.sz.Szent János cs.cs., 647.sz.Tomori Pál cs.cs., 724.sz.Kossuth Lajos cs.cs., 
923.sz.Pázmány Péter cs.cs., 1016.sz.vitéz Somogyváry Gyula cs.cs., 1023.sz.Jakus Gábor cs.cs., 
1040.sz.Arany János cs.cs., 1043.sz.Fischer András cs.cs., 813.sz.Ottokár püspök cs.cs. 

Szavazati arány: 18 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 
OIB 040508/6. határozat: Az OIB a Próbarendszert elfogadta, bevezetését 2004. szept. 1-jétől elrendeli. 

Szavazati arány: 17 igen, 0 nem, 1 tartózkodás. 
OIB 040508/7. határozat: Az OIB egy évre OIB elnökké választotta Hegyi László cst-et. 

Szavazati arány: 13 igen, 1 nem, 4 tartózkodás. 
OIB 040508/8. határozat: Az OIB elfogadta a 2004/2005-ös cserkészév programtervét, melyet Országos 

Vezetőtiszt terjesztett elő. 
Szavazati arány: 15 igen, 0 nem, 2 tartózkodás. 

OIB 040508/9. határozat: Az Országos Közgyűlés MandátumvizsgálóBizottsága tagjának ajánlja az OIB 
Treer Albertet (I.cs.kerület), Fehér Györgyöt (IV.cs.kerület)  és Kazinczy Bélát (X.cs.kerület). 

Szavazati arány: 16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás. 
OIB 040508/10. határozat: Az Országos Közgyűlés SzavazatszámlálóBizottsága tagjának ajánlja az OIB 

Miskolczy Jánost (I.cs.kerület), Hada Tibort (IV.cs.kerület), Dr. Nagy-Bozsoky Józsefet (II.cs.kerület) és 
Hajnóczy Zsigmondnét (V.cs.kerület). 

Szavazati arány: 16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás. 
OIB 040508/11. határozat: Az Országos Közgyűlés jegyzőkönyvi hitelesítőnek  ajánlja az OIB Németh 

Istvánt (X.cs.kerület) és Dr.Nagy-Bozsoky Józsefet (II.cs.kerület). 
Szavazati arány: 15 igen, 0 nem, 2 tartózkodás. 

OIB 040508/12. határozat: Az Országos Közgyűlés levezető elnökénének  jelöli az OIB Dr. Legeza Lászlót. 
Szavazati arány: 13 igen, 0 nem, 4 tartózkodás. 

OIB 040508/13. határozat: Az OIB elfogadásra ajánlja az Országos Közgyűlésnek a 2004-es költségvetési 
tervezetet. 

Szavazati arány: 16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás. 
OIB 040508/14. határozat: Az OIB az Orsz. Közgyűlésnek készített jelentését megtárgyalta és elfogadta. 

Szavazati arány: 15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás. 
OIB 040508/15. határozat: Az OIB jóváhagyja a IX.cs.kerületi KIB döntését, melyben ideiglenes jelleggel 

megbízza a IX.cs.ker. elnöki tisztség ellátására Pál Csabát, ker.üv.elnöki tiszt ellátására Molnár 
Szabolcsot és a ker. vezetőtiszti tisztség ellátására Makra Jenőt. 

Szavazati arány: 15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás. 
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