
 
 

Országos Tanács határozatok 
2014. március 22. (szombat) 

Magyar Cserkészszövetség Székház – Budapest II., Tömörkény u. 3/a 
 
 

 
OT 2014.03.22./1. Az Országos Tanács a jegyzőkönyv vezetésére felkéri Kollár Tamás 

titkárságvezetőt.  

(11/0/0) 

 
OT 2014.03.22./2. Az Országos Tanács a jegyzőkönyv hitelesítésével megbízza Székely Csabát és 

Szakács Gusztávot. 

(11/0/0) 

 
OT 2014.03.22./3. Az Országos Tanács az alábbi napirendet fogadja el: 

1. Csapatalapítás és csapat megszüntetés 
előterjesztő: Solymosi Balázs 

2. Javaslat a 2014. évi tagdíj mértékére  
előterjesztő: dr. Henn Péter 

3. OT éves beszámoló 
előterjesztő: Székely Csaba 

4. Az Országos Elnökség 2013. évről szóló beszámolójának véleményezése  
előterjesztő: dr. Henn Péter 

5. A Felügyelőbizottság 2013. évről szóló beszámolójának véleményezése 
előterjesztő: Kapusy Péter elnök 

6. Az Etikai Bizottság 2013. évről szóló beszámolójának véleményezése 
előterjesztő: Ambrus Mariann és Szórád Eszter elnökök 

7. A 2013. évi pénzügyi beszámoló és közhasznúsági melléklet véleményezése 
előterjesztő: dr. Henn Péter 

8. A 2013. évi számviteli beszámoló és a 2014. évi költségvetés tervének véleményezése 
előterjesztő: dr. Henn Péter 

9. ASZ módosítási javaslatok 
előterjesztő: Székely Csaba 

10. Egyebek 
előterjesztő: Ugron Ákos G. 

 (11/0/0) 

 



OT 2014.03.22./4. Az Országos Tanács az 79. számú cserkészcsapatot (III. Cserkészkerület törli a 
nyilvántartásból. 

(11/0/0) 

OT 2014.03.22./5. Az Országos Tanács a 337. számú cserkészcsapatot (X. Cserkészkerület) 
nyilvántartásba veszi. 

 (11/0/0) 

OT 2014.03.22./6. Az Országos Tanács javasolja az Országos Küldöttgyűlésnek, hogy az éves tagdíj 
mértékét ne változtassa, azaz a működő tagok továbbra is 1.800.- Ft/év, a felnőtt tagok 2.400.- Ft/év 
tagdíjat fizessenek. 

(10/1/0) 

OT 2014.03.22./7. Az Országos Tanács a 2013. évről szóló beszámolóját a szövegben jelzett 
javításokkal elfogadja. 

(11/0/0) 

OT 2014.03.22./8. Az Országos Tanács az Országos Elnökség 2013. évről szóló beszámolóját 
megtárgyalta és azt Országos Küldöttgyűlés számára elfogadásra javasolja. 

(11/0/0) 

OT 2014.03.22./9. Az Országos Tanács a Felügyelőbizottság 2013. évről szóló beszámolóját 
megtárgyalta és azt Országos Küldöttgyűlés számára elfogadásra javasolja. 

(8/1/2) 

OT 2014.03.22./10. Az Országos Tanács az Etikai Bizottság 2013. évről szóló beszámolóját megtárgyalta 
és azt Országos Küldöttgyűlés számára elfogadásra javasolja. 

(10/0/1) 

OT 2014.03.22./11. Az Országos Tanács a 2013. évről szóló pénzügyi beszámolót és közhasznúsági 
mellékletet megtárgyalta és azt Országos Küldöttgyűlés számára elfogadásra javasolja. 

(11/0/0) 

OT 2014.03.22./12. Az Országos Tanács a 2013. évi számviteli beszámoló és a 2014. évi költségvetés 
tervét megtárgyalta és azt Országos Küldöttgyűlés számára elfogadásra javasolja. 

(9/0/0) 

OT 2014.03.22./13. Az Országos Tanács javasolja az Országos Küldöttgyűlésnek, hogy az Alapszabály 
42. és 43. §-ait, azok címével az alábbiak szerint módosítsa: 

Országos vezetőtiszti testület (OVTT) 

42. § (1) Az országos vezetőtiszti testület a kerületi vezetőtisztek és az országos vezetőtiszt közös testülete, 
amely a Szövetség nevelési tevékenységét összefogó és országos szinten összehangoló szerv.  

 (2) Az OVTT az OVT által benyújtott nevelési programot véleményezi, majd benyújtja az országos 
tanácsnak. 

 (3) Az OVTT egyezteti a kerületek és az országos központ programterveit. 
 (4) Az OVTT tagjai a kerületi vezetőtisztek és az országos vezetőtiszt. 
 (5) Az OVTT elnöke az országos vezetőtiszt. 
 (6) Az OVTT évente legalább egyszer ülésezik. 



Vezetőképzési testület (VKT) 

43. § (1) A vezetőképzési testület a Szövetség képzési tevékenységét összefogó és országos szinten 
összehangoló szerv. 

 (2) A vezetőképzési testület tagjai a kerületi vezetőképző szakvezetők. 
 (3) A vezetőképzési testület elnöke az országos vezetőképző szakvezető. 
 (4) A vezetőképzési testület évente legalább egyszer ülésezik.  

(7/0/0) 

OT 2014.03.22./14. Az Országos Tanács javasolja az Országos Küldöttgyűlésnek, hogy az Alapszabály 
44. § (3) c) pontja az alábbi mondattal egészüljön ki: „Az országos vezetőtiszt kidolgozza a nevelési 
program tervezetét, melyet felterjeszt az OVTT-nek.” 

(7/0/0) 

OT 2014.03.22./15. Az Országos Tanács javasolja az Országos Küldöttgyűlésnek, hogy az Alapszabály 4. 
§ helyébe az alábbi rendelkezés lépjen: 

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

(7/0/0) 

OT 2014.03.22./16. Az Országos Tanács javasolja az Országos Küldöttgyűlésnek, hogy az Alapszabály 5. 
§ helyébe az alábbi rendelkezés lépjen: 

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

 (2) Jellemfejlődésük során bevonja a fiatalokat egy informális nevelési folyamatba.  

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

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

(4/2/1) 

OT 2014.03.22./17. Az Országos Tanács javasolja az Országos Küldöttgyűlésnek, hogy az Alapszabály 
11. § a) pontjában szereplő „felnőtt” szó helyett a „vezetői” szó kerüljön. 

(7/0/0) 

OT 2014.03.22./18. Az Országos Tanács javasolja az Országos Küldöttgyűlésnek, hogy az Alapszabály 
22. § (1) helyébe az alábbi rendelkezés lépjen: 

22. §  (1) 4–15 azonos korosztályba tartozó és általában azonos nemű (a nevelési program 
függvényében) cserkész vagy tagjelölt őrsöt (kisközösséget) alkot. A valamely korosztályba 
tartozó tag őrsbe tartozik. 

(6/0/1) 



OT 2014.03.22./19. Az Országos Tanács javasolja az Országos Küldöttgyűlésnek, hogy az Alapszabály 
23. § (1) és (3) bekezdéseit az alábbiak szerint módosítsa: 

Az ASZ 23. § (1) bekezdésének szövegéből a „lehetőleg” szó törlésre kerül, a (3) bekezdése az alábbiak 
szerint módosul: 

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

(0/4/3) – Az Országos Tanácsa a határozati javaslatot nem támogatta. 

OT 2014.03.22./20. Az Országos Tanács javasolja az Országos Küldöttgyűlésnek, hogy az Alapszabály 
24. § (2) a) pont szövegéből az „és felnőtt” szövegrész kerüljön törlésre. 

(7/0/0) 

OT 2014.03.22./21. Az Országos Tanács javasolja az Országos Küldöttgyűlésnek, hogy az Alapszabály 
25. § (1) bekezdését az alábbiak szerint módosítsa: 

25. § (1) A csapatvezetőség javaslatára a csapat felnőtt tagjai önmaguk közül egy előírt 
cserkészképesítéssel rendelkező tagot csapatparancsnok-jelöltnek választanak, akinek megbízásáról 
az illetékes cserkészkerület elnöksége véleményének figyelembevételével az országos vezetőtiszt 
dönt. A csapat felnőtt tagjai a csapatparancsnok-jelölt megválasztásakor őt egyúttal – feltételesen – 
csapatküldöttnek is megválasztják. Amennyiben a csapatparancsnok-jelölt a csapatparancsnoki 
megbízást megkapja, a csapatparancsnok – e tisztségének megszűnéséig – egyben csapatküldött is 
lesz. 

(6/0/1) 

OT 2014.03.22./22. Az Országos Tanács javasolja az Országos Küldöttgyűlésnek, hogy az Alapszabály 
25. § (3) bekezdésének b) és c) pontjait az alábbiak szerint módosítsa: 

b) összehívja és vezeti a csapatvezetőség és a felnőtt tagi gyűlés üléseit 

c) képviseli a cserkészcsapatot, csapatküldöttként részt vesz a kerületi küldöttgyűléseken 

(7/0/0) 

OT 2014.03.22./23. Az Országos Tanács javasolja az Országos Küldöttgyűlésnek, hogy az Alapszabály 
28. §-t az alábbiak szerint módosítsa: 

 28. § (1) A csapat teljes jogú tagjai önmaguk közül a csapatparancsnok mint csapatküldött 
esetleges helyettesítésére pótküldöttet választanak. Amennyiben a csapat teljes taglétszáma a 
35 főt meghaladja, úgy minden további megkezdett 35 fő után választanak egy küldöttet és 
egy pótküldöttet, aki – tekintettel a 64. § rendelkezéseire is – a cserkészcsapatot a 
csapatparancsnokkal mint választott csapatküldöttel együtt, vele azonos jogkörrel, a kerületi 
küldöttgyűlésen képviseli. 

 (2) A csapatparancsnok csapatküldöttként csapatparancsnoki megbízatása megszűnéséig járhat 
el. A csapatparancsnokon kívül választott csapatküldött és pótküldött megbízatására a 
választásra előírt rendelkezések az 57. § (1) g) pontának kivételével irányadók. A csapatküldött 
felnőtt tagi gyűlés keretében visszahívható. 

(5/2/0) 



OT 2014.03.22./24. Az Országos Tanács javasolja az Országos Küldöttgyűlésnek, hogy az Alapszabály 
57. § (2) bekezdését az alábbiak szerint módosítsa: 

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

(5/2/0) 

OT 2014.03.22./25. Az Országos Tanács javasolja az Országos Küldöttgyűlésnek, hogy az Alapszabály 
65. § (1) bekezdését az alábbiak szerint módosítsa: 

 65. § (1) Jegyzőkönyv készül a 
a) a kerületi küldöttgyűlés, az országos küldöttgyűlés, az országos tanács, az országos 

vezetőtiszti testület, a vezetőképzési testület, az országos elnökség és a külügyi 
bizottság, valamint 

b) a csapatvezetőség évindító és személyi kérdést tárgyaló, továbbá a kerületi elnökség, a 
felügyelőbizottság és az etikai bizottság 

üléseiről. 

(7/0/0) 

OT 2014.03.22./26. Az Országos Tanács támogatja azon koncepciót, miszerint a Magyar 
Cserkészszövetség tagjai ne természetes személyek, hanem jogi személyek és egyéb civil szervezetek 
legyenek. 

(2/4/1) –  A javaslatot az Országos Tanács nem támogatta 

OT 2014.03.22./27. Az Országos Tanács javasolja az Országos Küldöttgyűlésnek, hogy az Alapszabály 
25. § (2) bekezdését az alábbiak szerint módosítsa [az „és jogi” rész kikerül]: 
 
(2) A csapatparancsnok erkölcsi felelősséggel tartozik a cserkészcsapat folyamatos működéséért és 
fejlődéséért, a cserkészcsapatban folyó cserkészmunka színvonaláért és a csapat anyagi ügyeiért. 

(7/0/0) 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Szakács Gusztáv cst. (93.) 

Ugron Ákos Gábor cst. (800.)  
 
 
 

Székely Csaba csst. (304.) 
 


