
 

Országos Tanács határozatok 
2017. október 21. (szombat) 

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

 

 

 

OT 2017.10.21./1. Az Országos Tanács a jegyzőkönyv vezetésére felkéri Kollár Tamás csst. (1020.) 

titkárságvezetőt.   

(12/0/0) 

 

OT 2017.10.21./2. Az Országos Tanács a jegyzőkönyv hitelesítésével megbízza Szakács Gusztáv cst. (93.) 

és Illyés András cst. (140.) tagokat. 

(12/0/0)  

 

OT 2017.10.21./3. Az Országos Tanács az alábbi napirendet fogadja el: 

1. Az Országos Tanács munkaterve 

2. Alapszabály módosítási javaslatok 

3. Az MCSSZ tagsági jogviszonyának kérdésköre 

4. A Magyar Cserkészszövetség hosszú távú célkitűzései, valamint stratégiájának tervezése 

5. Beszámoló az MCSSZ projektjeinek helyzetéről (NKK, EFOP) 

6. Egyebek 

 
 (12/0/0) 

 

OT 2017.10.21./4. Az Országos Tanács üléseit az alábbi napokra tervezi: 

1- 2017. október 21. 

2- 2017. november 24-26. 

3- 2018. február 10. 

4- 2018. április 28. 

5- 2018. június 2. (szükség esetére) 

 (9/0/3) 

 

OT 2017.10.21./5. Az Országos Tanács úgy határoz, hogy a 2017/18-as cserkészév során többek között 

az alábbi megvitatandó kiemelt témaköröket kívánja megtárgyalni: 

a) szabályzataink helyzete, rendszere; 

b) szabályzataink felülvizsgálata; 

c) segítés és együttműködés az Országos Elnökség által irányított stratégiaalkotás folyamatában 



d) a Magyar Cserkészet alapvetéseinek és hagyományainak felelevenítése szabályzatainkban 

(Alapszabály módosítás) és mozgalmi munkánk során; 

e) a Magyar Cserkészszövetség vagyongazdálkodásának, és pályázati munkájának nyomon 

követése, értékelése; 

f) felkészülés tisztújításra. 

 (11/0/1) 

 

OT 2017.10.21./6. Az Országos Tanács megtárgyalta az ASZ 30. § módosítására előterjesztett javaslatot, 

melynek célját támogatásra javasolja. Felkéri az előterjesztőt, hogy fontolja meg az enyhébb és 

pontosabb („vallási közösség”) szabályozás lehetőségét. 

 (12/0/0) 

OT 2017.10.21./7. Az Országos Tanács nem támogatja az Alapszabály 28. § (1) bekezdésének 

módosítására tett javaslatot, miszerint a csapatküldöttek választásának alapja megkezdett 35 fő helyett 

50 fő legyen.  

 (10/1/0) 

 

OT 2017.10.21./8. Az Országos Tanács az Országos Küldöttgyűlésnek javasolja, hogy az Alapszabály 35. 

§ (2) bekezdését az alábbiak szerint módosítsa: 

„d) a kerület lehetőleg előírt cserkészképesítéssel rendelkező felnőtt tagjai közül a kerület teljes 

taglétszámára vonatkozóan minden megkezdett 200 fő után választ egy küldöttet és egy pótküldöttet, de 

legalább öt küldöttet és öt pótküldöttet, aki a kerületet a következő rendes kerületi küldöttgyűlésig az 

országos küldöttgyűlésen képviseli, és” 

 (11/0/0) 

 

OT 2017.10.21./9. Az Országos Tanács úgy határoz, tekintettel az erre vonatkozó civil jogszabályi 

környezetre, hogy kerüljön megvitatásra az a lehetőség, mely alapján a cserkészcsapatok képeznék a 

Magyar Cserkészszövetség tagjait. Az Országos Tanács kéri az előterjesztőt, hogy készítsen részletes 

hatástanulmányt, hogy a változás mivel jár a Szövetség, kiemelten a cserkészcsapatok működésére 

vonatkozóan. Az Országos Tanács a javaslat részletes megvitatását a stratégiaalkotó munkába építi be 

az elkészült hatástanulmány alapján.  

 (11/0/0)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakács Gusztáv cst. (93.) 

Holndonner Péter csst. (775.)  

 

 

 

Illyés András cst. (140.) 
 


