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Országos Tanács határozatok 
2018. december 9. (vasárnap) 

Magyar Cserkészszövetség – 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a 
 

 

 

OT 2018.12.09./1. Az Országos Tanács a jegyzőkönyv vezetésére felkéri Kollár Tamás csst. (1020.) tagot.   

(9/0/0) 

OT 2018.12.09./2. Az Országos Tanács a jegyzőkönyv hitelesítésével megbízza Szakács Gusztáv cst. (93.) 

és Kriszbacher Gergő cst. (217.) tagokat. 

(9/0/0)  

OT 2018.12.09./3. Az Országos Tanács a napirendet az alábbiak szerint fogadja el 

1. Alapszabályt módosító indítványok  

2. FB beszámoló - (VKSZ-re tett észrevételek; Huszár Andris módosító javaslatai; Szöllősy 

Vágó János módosító javaslata, Kollár Tamás módosító javaslata) 

3. „Tiszteletbeli elnök” részletei (az eredeti előterjesztés részletesebb kidolgozását kérte az 

OKGY - lásd még OT 2017.02.04./4. számú határozata) 

4. Egyebek (Indítvány az SzMSz módosítására; indítvány a RUSZ módosítására)  

5. „Jó munkáért” kitüntetés adományozása 

(9/0/0) 

OT 2018.12.09./4. Az Országos Tanács megtárgyalta a mellékletben szereplő, Országos Küldöttgyűlés elő 

terjesztett Alapszabályt módosító indítványt (érintett szakaszok: 14. § (1) c) és (2) b), 16. § (1) c) és (2) 

e), valamint a 36. § (2) d) pont), és javasolja annak elfogadását.  

(9/0/0) 

OT 2018.12.09./5. Az Országos Tanács megtárgyalta a mellékletben szereplő, Országos Küldöttgyűlés elő 

terjesztett Alapszabályt módosító indítványt (érintett szakasz: 40. § (4) bekezdés), és javasolja annak 

elfogadását. 

(9/0/0)  

OT 2018.12.09./6. Az Országos Tanács hatályon kívül helyezi a Vezetőképzési Szabályzat alábbi 

szakaszait: Preambulum és 52. §-tól 58. §-ig terjedő szakaszok.  

 (11/0/0) 
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OT 2018.12.09./7. Az Országos Tanács a Vezetőképzési Szabályzat a 40. §-t az alábbiak szerint módosítja: 

„40. § Az őrsvezetők és cserkészsegédtisztek képzése a kerületek, a cserkésztisztek és a kiképzők képzése az 

Országos Vezetőképzési Testület feladata. Az országos szintű képzések szervezésével, indokolt esetben az 

Országos Vezetőképzési Testület megbízhat cserkészkerületet is. A kerületek a vezetőképzéseiket 

szervezhetik közösen, amelyek így országos képzésnek is meghirdethetőek. A vezetőképzők törzseinek 

munkáját az Országos Vezetőképzési Testület hangolja össze. A kiképzők és a képzésvezetők igazolása, 

nyilvántartása az országos vezetőképzési szakvezető feladata.” 

 (10/0/1) 

OT 2018.12.09./8. Az Országos Tanács hatályon kívül helyezi a Vezetőképzési Szabályzat 59. §-át.  

 (12/0/0) 

OT 2018.12.09./9. Az Országos Tanács hatályon kívül helyezi a Vezetőképzési Szabályzat 60. §-át.  

 (12/0/0) 

OT 2018.12.09./10. Az Országos Tanács a Vezetőképzési Szabályzat 61. §-át az alábbiak szerint 

módosítja: 

„61. § A cserkészkerületek hatáskörébe tartozó képesítések igazolása ügyében a kerületi vezetőtiszteken 

keresztül az Országos Vezetőképzési Testületnél lehet fellebbezéssel élni. Az Etikai Bizottság hatáskörébe 

tartozó képesítések igazolási határozati ügyében az Országos Tanácsnál lehet fellebbezéssel élni”.  

(12/0/0) 

OT 2018.12.09./11. Az Országos Tanács úgy határoz, hogy a „A cserkészet nagykövete cím alapítása” 

indítvány kapcsán, a részletszabályok vonatkozásában az Alapszabály módosítással egyidejűleg 

kerüljön kidolgozásra az SZMSZ.  

 (11/0/1) 

OT 2018.12.09./12. Az Országos Tanács úgy határoz, hogy az Szervezeti és Működési Szabályzat 40. §-át 

az alábbiak szerint módosítja.  

40. § (1) Amennyiben egy szervbe tagokat (küldötteket) vagy póttagokat (pótküldötteket) választanak, 

először minden esetben a tagokról (küldöttekről) kell szavazni. A szavazólapon szereplő 

tagjelöltek (küldöttjelöltek) közül annyira lehet szavazni, ahány tag (küldött), megválasztásra 

kerül. A tagok (küldöttek) megválasztását követően kerülhet sor a póttagok (pótküldöttek) 

megválasztására. Mindkét esetben ügyelni kell a választás során elnyerhető tisztség egyértelmű 

feltüntetésére. Egy személy egy szervben egy tisztséget tölthet be azonos időben. 

 (2) A szavazatszámlálás a következőképpen zajlik: 

a) a jelöltek nevét a rájuk leadott szavazatok száma alapján csökkenő sorba kell rendezni, 

b) a sor elején a megválasztandó tag- illetve póttag-jelöltek (küldött-, illetve pótküldött-jelöltek) 

számának megfelelő számú tag- illetve póttag-jelölt (küldött-, illetve pótküldött-jelölt) 

mandátumhoz jut, 

c) a fennmaradó jelöltek nem jutnak mandátumhoz. 

  Amennyiben szavazategyenlőség miatt a szükségesnél több jelölt jutna mandátumhoz, akkor 

az utolsó helyen szereplő, azonos számú szavazatot kapott jelöltekről újra kell szavazni. 

Amennyiben újra szavazategyenlőség áll fönn, a jelöltek közül sorshúzással kell választani. 
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 (3) A kerületi és országos elnökség megválasztásánál a szavazólapon szereplő listák közül egyet kell 

megjelölni. A szavazatszámlálásnál az alapszabály 59. § (1) b pontja szerint kell eljárni a „jelölt”-

et a „lista”-val helyettesítve. 

(12/0/0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriszbacher Gergő cst. (217.) 

Holndonner Péter csst. (775.)  

 

 

 

 

Szakács Gusztáv cst. (93.) 
 


