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Országos Tanács határozatok 
2018. március 3. (szombat) 

Magyar Cserkészszövetség – 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a 
 
 
 
OT 2018.03.03./1. Az Országos Tanács a jegyzőkönyv vezetésére felkéri Kollár Tamás csst. (1020.) tagot.   

(12/0/0) 

OT 2018.03.03./2. Az Országos Tanács a jegyzőkönyv hitelesítésével megbízza Harkay Péter cst. (51.) és 
Kriszbacher Gergő cst. (217.) tagokat. 

(12/0/0)  

OT 2018.03.03./3. Az Országos Tanács a napirendet a „A cserkészcsapatok tagdíjfizetésének 

szabályozása” című napirendi ponttal kiegészíti.  

(12/1/0) 

OT 2018.03.03./4. Az Országos Tanács a napirendet a „Tájékoztatás a Nemzeti Cserkész Alapítvány 
működéséről” című napirendi ponttal kiegészíti. 

(13/0/0) 

OT 2018.03.03./5. Az Országos Tanács a napirendet a „Az MCSSZ ingatlanstratégiája” című napirendi 
ponttal kiegészíti. 

(12/1/0) 

OT 2018.03.03./6. Az Országos Tanács a testület elnöki tisztségére az alábbi személyi jelöléseket 
fogadja el: Holndonner Péter csst. (775.), Kriszbacher Gergő cst. (217.), Székely Csaba csst. (304.). 

(13/0/0) 

OT 2018.03.03./7. Az Országos Tanács az alábbi napirendet fogadja el: 

1. Az Országos Tanács elnökének megválasztása 

2. Csapatalapítás és csapat megszüntetés 

3. Az MCSSZ gyermekvédelmi irányelvei 

4. Nagykorú személyek belépési kérelme 

5. Az MCSSZ szabályzatainak módosítása (TáSz, VkKIMSz) 

6. A cserkészcsapatok tagdíjfizetésének szabályozása 

7. Tájékoztatás a Nemzeti Cserkész Alapítvány működéséről 

8. Az MCSSZ ingatlanstratégiája 

9. Az MCSSZ hosszú távú célkitűzései, valamint stratégiájának tervezése 

10. Egyebek 

 (13/0/0) 
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OT 2018.03.03./8. Az Országos Tanács Szabó István cst. (118.) tagot kéri fel „Az Országos Tanács 

elnökének megválasztása” című napirendi pont tárgyalásának levezetésére.  

 (13/0/0) 

OT 2018.03.03./9. Az Országos Tanács Székely Csaba csst. (304.) választja meg az Országos Tanács 

elnökének.  

 (titkos szavazás alapján) 

OT 2018.03.03./10. Az Országos Tanács megköszöni Ugron Ákos Gábor cst. (800.) volt OT elnök sok 

éves áldozatos munkáját.  

(13/0/0) 

OT 2018.03.03./11. Az Országos Tanács a 112. számú Kubinyi Zoltán Cserkészcsapatot 

(Hódmezővásárhely, V. Cserkészkerület) nyilvántartásba veszi.  

 (13/0/0) 

OT 2018.03.03./12. Az Országos Tanács megtárgyalta a felnőtt korú személyek belépési kérelmével 

kapcsolatos javaslatot, informálisan támogatja. Kéri az előterjesztőt, hogy a következő OT ülésre az 

SZMSZ mellékleteként terjessze be a javasolt módosítások figyelembevételével. 

 (12/0/1) 

OT 2018.03.03./13. Az Országos Tanács a Magyar Cserkészszövetség Táborozási Szabályzatát az 

alábbiak szerint módosítja: 

 
1.1.2. A Táborozási szabályzat hatálya kiterjed a Magyar Cserkészszövetséghez tartozó valamennyi 
cserkészcsapat belföldi és külföldi táborozásaira, továbbá értelemszerűen a Szövetség körzeti, kerületi és 
országos szervei valamint szakágai által rendezett táboraira. 

1.3.11. Vezetőképző tábor az olyan tábor, amely a Magyar Cserkészszövetség Vezetőképzési, Képesítési, 
Megbízatási és Igazolási Szabályzatában foglaltak szerint valamely cserkészvezetői képzés képesítés 
megszerzésének része. 

1.3.12. Szaktáborok az olyan táborok, amelyek szakirányú (regös, rádiós, természetvédő, repülős, lovas, 
vitorlázó, sí, kerékpáros stb.) képzést vagy teljes egészében szakági programot nyújtanak. 

3.2.2. A kérelmet a tábor kezdése előtt legalább 6 héttel korábban kell az illetékes kerülethez megküldeni, a 
mellékletekkel együtt. Szaktábor, vízi tábor engedélykérelmét az országos szakvezetőhöz nyújtja be 

a tábor parancsnoka. 

3.5.1. Portyázásra a táborozási engedélyt pótló Portyázási engedélyt a csapat parancsnoka, szakági 

portyázásra az országos vagy kerületi szakvezető adja ki. 

3.5.2. A Portyázási engedélyben a portyázás felelős vezetőjét, a portyázás időtartamát és útvonalát, valamint 
a portyázók létszámát és nemét fel kell tüntetni (lásd 6., szakági portyázásnál 6/sz sz. melléklet). 

3.5.3. A portyázás vezetőjének csak 18. életévét betöltött cserkészt (őrsvezető, felnőtt cserkész, szakági 

portyázásra szakági cserkész) lehet kijelölni; kívánatos azonban, hogy lehetőleg képesített cserkészvezető 
legyen 

4.3.2. 1-1 db táborkezdő jelentést közvetlenül a Kerületnek (kerületi táborozási vezetőnek), szaktábor és 

vízi tábor esetén a Szakágnak (országos szakvezetőnek), és a Szövetségnek (országos táborozási 
vezetőnek) kell küldeni. 
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4.4.2. Vízi mozgótáborok parancsnoka a köteles a tábor megkezdése előtt a tábor megkezdése előtt 

legalább 30 nappal az első vízre szállás vagy a túra végpontja szerint illetékes vízrendészeti őrsöt írásban 
értesíti a következőkről: 

 a. a mozgótábor naponkénti vízre- és táborhelyre érkezési terve, 
 b. tervezett táborhelyei, 
 c. a csapat és járműveinek létszáma, járműveinek megnevezése, 
 d. mobiltelefonjuk/jaik hívószáma. 

 
4.4.3. Ha a vízi mozgótábor határvizet érint, a parancsnok köteles beszerezni a vonatkozó 
rendeletben előírt határvíz-megközelítési engedélyt. 
(Határvíz-megközelítési engedély már nem kell, a szomszédos ország hatóságait a vízirendészet értesíti, és 

bennünket is eligazít.) 

6.2.2. 1-1 db táborbontó jelentést közvetlenül a Kerületnek (kerületi táborozási vezetőnek), szaktábor és 

vízi tábor esetén a Szakágnak (országos szakvezetőnek)  és a Szövetségnek (országos táborozási 
vezetőnek) kell küldeni 

7.2.2. A jelenlegi vízicserkész munkához, a vízicserkész-vezetői képesítés megszerzéséhez a türelmi idő 2011. 
december 31. 

7.2.3. Csapattábornál magasabb szintő tábornál nincs türelmi idő. Ott mostantól is 
vízivezetői képesítés szükséges. 

7.2.4. Csónakot befogadóképességétől függetlenül csak az vezethet, aki úszni tud (folyamatosan 200 métert, 
vagy fél órán keresztül a víz felszínén tud maradni), a vezetésben kellő gyakorlattal rendelkezik, az adott 
vízterület sajátosságait, valamint a víziközlekedés szabályait ismeri. 

7.2.5. Csónakot, nyilvántartásba vételre nem kötelezett vízi sporteszközt és gépi, illetve vitorlahajtás nélküli 
kishajót csak 14. életévét betöltött cserkész vezethet. 

7.2.6. Ha egynél több személy tartózkodik a csónakban, csak 16. életévét betöltött cserkész vezetheti 

7.2.7. A vízitábor és vízi program parancsnoka, helyettese és a csónakvezetők kötelesek a HSZ rájuk 
vonatkozó előírásait minden esetben betartani, illetve betartatni. 

7.2.8. A vízi tábor engedély kéréséhez a tervezett vízitúrák programját táblázatban kell csatolni, a 
helységnevek feltüntetésével, időpont, indulási folyamkilométer adatokkal. 

7.2.9. Vízi mozgó tábornál l 1:100.000 vagy 1:200.000 léptékő térképről készült térképrészlet másolatát kell 
az engedély kéréséhez csatolni. Mellékelni kell a teljes engedélykérelméhez a tervezett útvonalat, a 

táborhelyeket és fontosabb megállóhelyeket feltüntető, olvasható térképmásolatot, valamint a 

táborprogramot tartalmazó napi beosztást, az egyes indulás, a napi táborhelyek és a célállomás 
helységének nevét, a táborhely megnevezését (kemping, szabad-strand stb.) a jobb- vagy bal-parti 
elhelyezkedését, folyamkilométer adatait, a tényleges napi evezési távolságot, továbbá a zsilipezésre 
zsilipelésre és az átemelésre vonatkozó adatokat kell mellékelni. 

7.2.10. A vízi táborban csak az a cserkész vehet részt, aki 200 métert folyamatosan tud úszni vagy fél órán 
keresztül a víz felszínén tud maradni, s erről úszómestertől vagy 
úszóedzőtől szabályos igazolást ad le a táborba való jelentkezéskor. Igazolhatja a helyszínen a 

táborparancsnok, szakági különpróba, úszómesteri vagy úszóedzői igazolás. A táborba 

jelentkezésekor úszástudásáról (kiskorú esetén a szülő/gondviselő) nyilatkozik. 

7.2.11. A vízi tábort az országos táborozási vezető mellett az országos vízi vezetőnek is 
engedélyeznie kell, és erről az országos vízi vezető tájékoztatja az országos elnökséget. Vízi táborozási 

engedélyt az előírt szövegű és alakú szövetségi űrlapon, mindenkor a szolgálati út kötelező 

megtartásával (lásd 3./sz sz. melléklet), az országos szakvezetőhöz kell előterjeszteni, a 

mellékletekkel együtt.  

 (11/1/1) 
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OT 2018.03.03./14. Az Országos Tanács a Magyar Cserkészszövetség Táborozási Szabályzatát az 

alábbiak szerint módosítja: 

 

2.8. Fürdőhely kiválasztása 

2.8.1. Fürdeni csak azokon a helyeken szabad, amelyeket az illetékes hatóság abban az évben fürdőhelyként 
kijelölt, vagy a csapat részére külön engedélyez. Szabad vizeken fürödni azokon a helyeken szabad, 

amelyek nem esnek az illetékes hatóság tiltó rendelkezése alá. 

2.8.2. A táborozó csapat parancsnoka a táborhely kiválasztásánál a számításba vehető fürdőhelyekről 
előzetesen tájékozódni tartozik. Az előzetes szemlénél a víz időközi 
mélységváltozásait is figyelembe kell venni. Tilos fürdeni hajóútban; hajózási jelzőbóják, nagyhajók, 

úszó munkagépek, nem fürdési célú úszóművek, vízi műtárgyak, hidak, komp- és révátkelőhelyek, 

kikötők, veszteglőhelyek, vízisportpályák 100 méteres körzetében; vízlépcsők és vízi munkák 300 

méteres körzetében; egészségre ártalmas vizekben; a kijelölt fürdőhelyeken kívüli határvizekben és 

belterületeken; éjszaka és korlátozott látási viszonyok között. 

2.8.4. A szabadban való fürdésnél a parancsnok a hatóságilag engedélyezett, szabad 
fürdőhely határán belül  köteles gondoskodni a forgalomtól és a fürdőközönségtől félreeső, megfelelő és 
biztonságos hely kijelöléséről külön az úszóknak és nem úszóknak. 

2.8.5. Túlságosan Mély vízben, hínáros helyen, forgók, örvények, uszály vagy víziforgalom  közelében 
fürdőhelyet nem szabad kijelölni még akkor sem, ha arra hatósági engedély volna. kijelölni nem szabad. 

4.12.2. A parancsnok a fürdést csak akkor engedheti meg, ha a fürdés helyét előzőleg alaposan megvizsgálta, 
a fürdőhelyet felismerhetően megjelölte, a fürdési szabályokat a cserkészekkel kellően megismertette és a 
felelős tiszt a fürdőőrséggel fürdőőrség elfoglalta helyét. 

4.12.3. Felhevült vagy fáradt cserkészeket nem szabad vízbe engedni. testtel ne ugorjunk a vízbe, 

fokozatosan hűtsük le magunkat. A fürdés az étkezés után legalább egy óra elteltével kezdődhet csak. 

4.12.4. Fürdeni csak felelős, úszni, valamint vízből menteni tudó tiszt és a mefelelő látszámú felnőtt, úszni 
tudó és a vízi mentésben jártas fürdőőrség felügyelete mellett szabad. 

4.12.5. Minden fürdőzőnek legyen előre kijelölt párja, akivel a vízben is együtt marad. Ha valakinek fürdés 
közben a párjával bármi gond akadna, vagy nem találná, azt köteles a legrövidebb úton azonnal a 
fürdőőrség parancsnokának jelenteni. 6 éven aluli, valamint úszni nem tudó 12 éven aluli gyeremek 

szabad vizen csak felnőtt közvetlen felügyelete mellett fürödhet. 

4.12.6. A fürdőőrség megfelelő létszámú legyen. A szolgálatot teljesítő fürdőőrség nem fürödhet. A 
fördőőrség parancsnoka (cserkészvezető, felnőtt cserkész) a fürdés egész ideje alatt olyan helyen 
tartózkodjék, ahonnan a fürdőhely egész területét áttekintheti, és ahonnan őt is jól lehet látni. 

4.12.7. Lehetőség szerint megfelelő időnként, egymást váltva lássák el a cserkészek a fürdőőrség szolgálatot. 
4.12.8. Ha a csapat csónakkal rendelkezik, a csónakot a fürdési idő alatt megfelelően képzett cserkészekkel 
a kijelölt fürdőhelynek a parttól legtávolabb eső, illetve legveszélyesebb részére kell kiállítani. Folyóvízben 
a mentőcsónak a fürdőhely felett, tehát a vízfolyás felől – vagy a veszélyes hely közelében – gyorsan oldható 
módon legyen rögzítve. 

4.12.9. Fürdésnél a legnagyobb fegyelmet kell érvényesíteni. Aki a fürdési idő lejárta előtt a fürdést befejezi, 
az köteles párjával együtt a fürdőőrség parancsnokával ezt közölni. 

4.12.10. A fürdőzőket fürdőzés közben sípjelzésekkel kell utasítani beleértve az időközönkénti 
ellenőrizésüket is. 

4.12.11. Ellenőrző sípjelzés alkalmával minden fürdőző köteles a párja kezét megfogni, ha a párját nem 
találná, akkor a 4.12.5. pont szerint kell eljárnia. 

4.12.12. Aki a sípjelnek nem engedelmeskedik vagy fürdési szabályokat megsérti vagy a fürdőőrség 

utasításait nem követi, azt a fürdéstől el kell tiltani, a legsúlyosabb esetben hazaküldéssel kell 

büntetni. 

4.12.14. Fürdéskor a fürdőőrségnél mindig legyen készenlétben dobókörte, dobókötéllel és a víz felszínén 
fennmaradást segítő eszköz (2-3 jól záródó legalább 4-5 literes üres mőanyagkanna, mentőöv stb.) A 
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fürdőőrség legyen felkészülve a mentésre és rendelkezzen a szükséges eszközökkel (pl. síp, 

dobókörte, dobókötél, mentőöv, mentőlap, úszást segítő eszköz, mentésre alkalmas csónak, stb.). 

4.12.15. Ha a fürdőhelyen van viharjelzés, annak tiltó ill. figyelmeztető jelzéseit be kell tartani. 

 (12/0/1) 

OT 2018.03.03./15. Az Országos Tanács megtárgyalta a Vezetőképzési Szabályzattal kapcsolatos 

javaslatot, melyet informálisan támogat. Kéri az előterjesztőt, hogy az OT elé terjessze be az alábbi 

javaslatok figyelembevételével. 

• az őrsvezetőképzések egy jelölt részére csak egy adott, a nevelési programban szereplő 
korosztály, vezetésére készítenek fel 

• a cserkésztiszti képesítésnek csak két szintje legyen: segédtiszti képesítés (rajvezető) ill. 
cserkésztiszti képesítés (csapatparancsnok, ill. kerületi és szövetségi vezető) 

• szükség van a cserkészvezetők folyamatos önképzésére, és ennek érdekében megbízatásuk 
ellátásához rendszeresen részt kell venniük továbbképzéseken: pl. VTK (vö. 1.4.) (javasolt 
megfogalmazás: megbízatási jogosultság) 

• a vezetőképzés az ASZ-ban meghatározott ovkszv és ovkt túl képzési szintenként szakvezetők 
és általuk létrehozott akkreditációs bizottságok szerint legyen felépítve 

Érdemes-e az Alapszabályban hagyni a OVKT és a OVKSZ intézményét? 
OT javaslat: helyezzük át a VKSZ szabályai közé 

• az egyes megbízatások (pl. vezetőképzési szakvezető, képzésvezető, táborparancsnok stb.) 
lehetőleg más-más személy legyen 

• az egyes képzések tematikája ne a szabályzatban legyen meghatározva, hanem azt az OT-től 
független szakbizottságok dolgozzák ki 

• a külföldi képzések honosításáról ne az OT döntsön, hanem az OVKT 
• 6.3 elírás: 5.2 pontra hivatkozás helyesen: 3.2 

 (12/0/1) 

OT 2018.03.03./16. Az Országos Tanács megköszöni a Nemzeti Cserkész Alapítvány kuratóriumi 

elnökének az Alapítvány működéséről szóló beszámolóját.  

 (10/0/0) 

OT 2018.03.03./17. Az Országos Tanács megköszöni az Országos Ügyvezető Elnöknek az MCSSZ 

ingatlanjai hasznosítási tervéről szóló beszámolóját.  

 (10/0/0) 

OT 2018.03.03./18. Az Országos Tanács megköszöni az Országos Ügyvezető Elnöknek az MCSSZ 

jövőképéről és stratégiájáról szóló beszámolóját, egyben kéri az Országos Elnökséget, hogy jelen 

tervezetet a tagság szélesebb körével ismertesse meg, és kérje ki véleményét.  

 (10/0/0) 
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