
 

 
 

Országos Tanács határozatok 
2014. november 22. (szombat) 

Csónakház Fogadó – Budapest III., Római part 30. 
 

 
 
OT 2014.11.22./1. Az Országos Tanács a jegyzőkönyv vezetésére felkéri Kollár Tamás titkárságvezetőt.  

(9/0/0) 
 
OT 2014.11.22./2. Az Országos Tanács a jegyzőkönyv hitelesítésével megbízza Harkay Pétert és 

Székely Csabát. 
(9/0/0)  

 
OT 2014.11.22./3. Az Országos Tanács az alábbi napirendet fogadja el: 

1.       Egyebek I. 
2.  A Magyar Cserkészszövetség ingatlanjainak helyzete  
3. A Magyar Cserkészszövetség Ruházati Szabályzatának elfogadása 
4.       Egyebek II. 

(8/0/1) 

OT 2014.11.22./4. Az Országos Tanács úgy határoz, hogy a szervezetfejlesztési folyamat stratégiai 
fejlesztésének segítésére Székely Csabát, továbbá a szervezeti struktúra újratervezésének segítésére 
Szakács Gusztáv és Holndonner Péter tagokat delegálja az ezeket előkészítő munkacsoportokba. 

(9/0/0) 

OT 2014.11.22./5. Az Országos Tanács felkéri az Országos Elnökséget, hogy készítsen egy döntés-
előkészítő tanulmányt, hatásvizsgálatot, mely arra irányul, hogy az Országos Elnökség tagja vagy 
tagjai a jövőben térítés ellenében végezzék munkájukat. 

(6/0/3) 

OT 2014.11.22./6. Az Országos Tanács úgy határoz, hogy felhatalmazza az Országos Elnökséget egy 
esetleges adásvételi szerződés megkötésére a Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 4. sz. alatti ingatlan 
vonatkozásában.  

(6/0/3) 

OT 2014.11.22./7. Az Országos Tanács úgy határoz, hogy a Ruházati Szabályzat 8. §-át és 19. §-át törli, 
a 7. § helyébe az alábbi szövegrész lép: 

„A rövid és hosszú ujjú CSERKÉSZING, leánycserkész INGBLÚZ (továbbiakban: ing) világosdrapp színű 
(Pantone 406 U-tól 437 U-ig világos és középárnyalatú színsorok), amelyen elöl mindkét oldalon egy-egy 
rátűzött zseb van, amely zsebfedővel fedett és 1-1 gombbal legombolható. A vállrészen a vállaknál 
bevarrott 10-12 cm hosszú, a nyak felőli végén gombolható vállpántok találhatóak. Az ing gallérja oly 



 

módon szabott, hogy alatta az összehajtott cserkésznyakkendő tetszetősen és kényelmesen elhelyezhető 
legyen. 

a) A hosszú ujjú ing és ingblúz egyszerű kézelőjét egy gomb zárja arrow hasítékkal. 

b) A rövid ujjú ing ujja, könyök felett végződik hajtókával. 

c) A fiú/férfi ing zsebei, zsebfedői, vállpántjai és kézelői csapottsarkúak, a bal ingzseb mellett a 
középvonal fele írószertartó zseb van. 

d) A leány/női ingblúz zsebei, zsebfedői, vállpántjai és kézelői íveltek, gallérja ívelt, női fazonú. 

e) Az ingblúz elején és hátán formázó varrások találhatóak, méretezésnek megfelelő mértékben. Az 
oldalvarrás hasítékban végződik mindkét oldalon, az aljavonaltól számított 3-5 cm 
hosszúságban.” 

(9/0/0) 

OT 2014.11.22./8. Az Országos Tanács úgy határoz, hogy a Ruházati Szabályzat 27. §-át törli, a 26. § 
helyébe az alábbi szövegrész lép:  

 „(1) WOSM JELVÉNY kör alakú, külső mérete 4 cm, benne a WOSM emblémája. 
a) Az MCSSZ a WOSM tagja, emiatt vagyunk jogosultak viselni. A világ cserkészeinek közösségét jelképezi. 
b) A jobb ingzseb közepén viseljük. 
c) A jelvény viselése kötelező, e nélkül az ing nem tekinthető egyenruhadarabnak. 

 (2) MCSSZF JELVÉNY kör alakú, külső mérete 4 cm, benne az MCSSZF emblémája. 
a) Az MCSSZ az MCSSZF tagja, emiatt vagyunk jogosultak hordani. Az összmagyarság cserkészeinek együvé 

tartozását jelképezi. 
b) A jobb ingzseb hajtókáján, a gombtól balra viseljük. 
c) A jelvény viselése kötelező, e nélkül az ing nem tekinthető egyenruhadarabnak. 

 (3) HUNGÁRIA JELVÉNY 8,5 cm átfogójú és 4,5 cm magas, egyenlőszárú háromszög, aranysárga szegéssel. A fekete 
alapon a magyar kiscímert, melyen a koronát aranysárga dicsfény övezi, jobbról és balról egy-egy fehér 
angyal tartja, melyek feje körül aranysárga glória van. Az angyalok zöld szárnyvéggel és zöld köténnyel 
rendelkeznek. A rajz alatt 1 cm magas fehér sávban piros hímzéssel "Hungária" felirat olvasható, melyet 
stilizált zöld liliomok fognak közre. 
a)  A magyarországi cserkészek jelképe, a 1929-es Dzsembori Magyar Csapatának volt a jelvénye, azóta (a 

cserkészliliom után) legrégebbi, ma is viselt egyenruha jelvényünk. 
b) A jobb ingzseb fölé, alsó peremével (átfogó) a zsebtakaró felső széléhez illesztve, a zsebfedő szélességi 

középvonalában viseljük. 
c) A jelvény viselése kötelező, e nélkül az ing nem tekinthető egyenruhadarabnak.” 

(8/1/0) 

OT 2014.11.22./9. Az Országos Tanács úgy határoz, hogy a Ruházati Szabályzat 71. § helyébe az alábbi 
szövegrész lép [Átmeneti intézkedések]: 

„Tekintettel arra, hogy el nem várható, hogy minden magyar cserkész a hatálybalépés napjától ezen 
szabályzat által leírt egységes egyenruhát hordja, a szabályos és egységes egyenruhát mindenkinek 
lehetőségeihez mérten az elkövetkezendő öt éven belül, azaz 2019. november 22-ig kell beszereznie, és a 
szabályzatban rögzítettek szerint viselnie.” 

(9/0/0) 

OT 2014.11.22./10. Az Országos Tanács úgy határoz, hogy a Ruházati Szabályzat 70. §-át törli [Hatályba 
léptető rendelkezések]: 

(9/0/0) 

 



 

OT 2014.11.22./11. Az Országos Tanács megköszöni a Ruházati Szabályzat tervezet előkészítőinek 
áldozatos munkáját, a tervezetet részletes vitára alkalmasnak találja. Felkéri az Országos Elnökséget a 
teljes körű konzultáció lefolytatására 2015. február 28-ig. 

(9/0/0) 

 

 
 
 

 
 
 
 

Harkay Péter csst. (51.) 

Ugron Ákos Gábor cst. (800.)  
 
 
 

Székely Csaba csst. (304.) 
 


