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Országos Tanács határozatok 

2019. március 9. (szombat) 
Magyar Cserkészszövetség – 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a 

 
 
 
OT 2019.03.09./1. Az Országos Tanács a jegyzőkönyv vezetésére felkéri Kollár Tamás csst. (1020.), majd 

13.00 órától Kriszbacher Gergő cst. (217.) tagot.   

(10/0/0) 

OT 2019.03.09./2. Az Országos Tanács a jegyzőkönyv hitelesítésével megbízza Szakács Gusztáv cst. (93.) 
és Szemerédi Levente csst. (550.) tagokat. 

(10/0/0)  

OT 2019.03.09./3. Az Országos Tanács a napirendet az alábbiak szerint fogadja el 

1. Alelnök megválasztása (et: Székely Csaba csst) 
2. Szavazások menete (ASZ 59. §/68. § és SzMSz 40. §) (et.: Kriszbacher Gergő cst) 
3. Az SzMSz módosítása (2. §) 
4. „Jó munkáért” elismerés (et.: Székely Csaba csst) 
5. Sztrakay Ferenc Balázs cst elhalasztott indítványai (et.: Sztrakay Ferenc Balázs cst) 
6. RUSZ (et.: Kriszbacher Gergő cst) 
7. Csapatalapítás és csapat megszüntetés (et.: OE) 
8. Informatikai eszközeink, „VOIP” ülések, Gdrive (et.: Kollár Tamás csst / Kriszbacher Gergő cst) 
9. Egyebek 
10. OE beszámoló a lehetséges szervezet átalakításról (et.: OE) 

(12/0/0) 

OT 2019.03.09./4. Az Országos Tanács felveszi Halmay Gábor (126.) cserkészsegédtisztet az 
alelnökjelöltek sorába.  

(10/2/0) 

OT 2019.03.09./5. Az Országos Tanács Kriszbacher Gergő 9 Halmay Gábor 2 és egy tartózkodás mellett 
Kriszbacher Gergő (217.) cserkésztisztet választja az Országos Tanács alelnökének. 
 

OT 2019.03.09./6. Az Országos Tanács megköszöni Holndonner Péter (775.) cserkészsegédtisztnek az 
Országos Tanács alelnökeként végzett áldozatos munkáját.  

 (12/0/0) 

OT 2019.03.09./7. Az Országos Tanács az SzMSz 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) 
mindegyikérre lehet szavazatot leadni. 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.  
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 (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, amennyiben megszerezte a szavazatok egyszerű többségét. 

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 az (1) bekezdésben szabályozott 
eljárásrend szerint újra kell szavazni. Amennyiben újra szavazategyenlőség áll fönn, a jelöltek közül 
sorshúzással kell választani. 

 (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. 

 

 (11/1/0) 

OT 2019.03.09./8. Az Országos Tanács „Jó munkáért” cserkészkitüntetésben részesíti Márkus Richárd 
(309.) cserkészsegédtisztet.  

 (11/1/0) 

OT 2019.03.09./9. Az Országos Tanácsnak legkésőbb a soron következő rendes ülésén szándékában áll 
az SzMSz 5. § és 19. § bekezdését az alábbiak szerint módosítani. Ezzel egyértelműbbé tenné a küldöttek 
létszámának számítását, és az ECSET adatbázis naprakészségét. Mivel ennek elég komoly hatása van 
a csapatok és kerületek életére, az Országos Tanácsot felkéri az Országos Elnökséget, hogy a Kerületi 
Elnökségek Találkozóján (KET) a kerületi elnökökkel alakítsák ki álláspontjukat a javaslattal 
kapcsolatban. A KET-en elhangzottakról az Országos Tanácsot Wirnhardt Bálint fogja tájékoztatni. 

5. § (1) A tagdíjakat a csapat parancsnoka beszedi csapatának valamennyi cserkész és felnőtt tagjától, az 
SZMSZ függelékében található elismervény kiállítása és aláírása mellett. Az adott cserkészévre 
beszedett tagdíjat legkésőbb az adott cserkészév január 10-ig egy összegben befizeti az illetékes 
cserkészkerületnek erre a célra kijelölt bankszámlájára postai átutalási megbízással (csekken), 
átutalással vagy készpénzbefizetéssel. A befizetés közleményében fel kell tüntetni a csapatszámot, és 
hogy hány működő és teljes jogú tag tagdíja lett befizetve egyszerre. A beérkezett tagdíjakat a kerületi 
elnökség január 31-ig jóváhagyja az ECSET-ben. 

 (2) Az ECSET-ben jóváhagyott tagdíjak megfelelő részét a kerület legkésőbb február 15-ig továbbutalja 
az országos elnökségnek. 

 

19. § (2) A cserkészcsapat éves jelentésének leadása az ECSET rendszerben történik. A jelentés leadásának 
határideje november 30. 

  

41. § (1) Amennyiben a megválasztandó tisztségviselők száma taglétszámtól függ, annak kiszámításához a 
választást megelőző, legutoljára elfogadott éves jelentés(ek) szerinti létszámot kell figyelembe venni. 

 (2) A taglétszámba nem számítanak bele a pártoló és a tiszteletbeli tagok, valamint a felfüggesztett tagok. 
 

 (11/0/0) 

OT 2019.03.09./10. Az Országos Tanács az SzMSz 54. §-át hatályon kívül helyezi. 
  

(9/1/1) 
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OT 2019.03.09./11. Az Országos Tanács úgy határoz, hogy a Ruházati Szabályzatot az alábbiak szerint 
módosítja: 
 

10. § A nyakkendő színei:  

 kiscserkészeknél: A kiscserkészek tetszőleges színű nyakkendőt is viselhetnek - melynek 
színe csapaton belül egységes, de színe nem egyezhet meg már használt 
nyakkendőszínnel vagy más szervezetek nyakkendőszínével. Ajánljuk a mintás anyagokból 
készült nyakkendőket. 

 cserkészeknél: almazöld 
 vándor korosztályú cserkészeknél: galambszürke 
 felnőttcserkészeknél: gesztenyebarna 
 segédtiszteknél és tiszteknél: 10 mm-es sárga szegéllyel ellátott nyakkendő, amelynek 

alapszíne megegyezik a vezetett egység nyakkendőjének színével. Wood Badge-es képzés 
elvégzése esetén engedélyezett a nemzetközileg elismert Wood Badge nyakkend  
viselése, amelynek paraméterei nemzetközileg vannak meghatározva. 

 szakcserkészeknél: az 1. számú melléklet szerint.  

(11/0/0) 

OT 2019.03.09./12. Az Országos Tanács úgy határoz, hogy a 1008. számú Orinoco Cserkészcsapatot (I. 
Cserkészkerület) és a 821. számú Szent Erzsébet Cserkészcsapatot (X. Cserkészkerület) nyilvántartásba 
veszi. 

 

(11/0/0) 

 

 

 
 
 
 
 
 

Szemerédi Levente csst. (550.) 

Székely Csaba csst. (304.)  
 
 
 
 

Szakács Gusztáv cst. (93.) 
 


