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Magyar Cserkészszövetség – 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a 
 
 
OT2019.09.14./1.OT2019.09.14./1.OT2019.09.14./1.OT2019.09.14./1. Az Országos Tanács a jegyzőkönyv vezetésére felkéri Kriszbacher Gergő cst. 

(217.), majd 13.00 órától Kollár Tamás csst. (1020.) tagot. 

(9/0/0) 

OT2019.09.14./2.OT2019.09.14./2.OT2019.09.14./2.OT2019.09.14./2. Az Országos Tanács a jegyzőkönyv hitelesítésével megbízza Szakács Gusztáv 
cst. (93.) és Szemerédi Levente csst. (550.) tagokat. 

(9/0/0)  

OT2019.09.14./3.OT2019.09.14./3.OT2019.09.14./3.OT2019.09.14./3. Az Országos Tanács a napirendet az alábbiak szerint fogadja el.  

1. Beszámoló a KET-ről 
2. Csapatok bejegyzése és törlése 
3. Összeférhetetlenség kérdése 
4. Szabályzatok 
5. Egyebek 

 (9/0/0) 

OT2019.09.14./4.OT2019.09.14./4.OT2019.09.14./4.OT2019.09.14./4. Az Országos Tanács úgy határoz, hogy a 648. számú Soli Deo Gloria 
Cserkészcsapatot (VI. Cserkészkerület) nyilvántartásba veszi. 

(9/0/0) 

OT2019.09.14./5.OT2019.09.14./5.OT2019.09.14./5.OT2019.09.14./5. Az Országos Tanács a Felügyelő Bizottság által az összeférhetetlenségről 
feltett kérdésére a következő választ adja: mivel a kérdés kapcsán az Országos Küldöttgyűlés  
2017. 11. 19-ei ülésén sem született konszenzus, ezért az Országos Tanács úgy határoz, hogy 
nem tartja szükségesnek az összeférhetetlenségi szabályok Alapszabályban foglalt törvényi 
minimumát kibővíteni. 

(9/0/0) 

OT2019.09.14./6.OT2019.09.14./6.OT2019.09.14./6.OT2019.09.14./6. Az Országos Tanács megkéri a Felügyelő Bizottságot, hogy Alapszabály 61.§ (1) 
f) pontja kapcsán részletesebben fejtse ki a kérdését, továbbá, hogy személyes jelenlét útján 
képviselje véleményét a kérdésben. 

(9/0/0) 

OT2019.09.14./7.OT2019.09.14./7.OT2019.09.14./7.OT2019.09.14./7. Az Országos Tanács úgy határoz, hogy az azonnali módosításokat igénylő 
javaslatokat - függetlenül a hosszútávú szabályzatmódosításoktól - megtárgyalja és azokról 
döntést hoz. 

(9/0/0) 
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OT2019.09.14./8.OT2019.09.14./8.OT2019.09.14./8.OT2019.09.14./8. Az Országos Tanács a Magyar Cserkészszövetség Szervezeti és Működési 
Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja: 

7. §  (1) A csapatvezetőség évente legalább négyszer ülésezik. 
(2) A következő §-ban tárgyalt évindító ülés kivételével a csapatvezetőséget a 

csapatparancsnok legalább három nappal az ülés időpontja előtt hívja össze. 
(3) Amennyiben a csapatvezetőségi ülés napirendjén személyi kérdés (pl. tisztségviselő 

megválasztása) szerepel, úgy a csapatvezetőséget a csapatparancsnok legalább egy 
héttel az ülés időpontja előtt hívja össze.  

HelyettHelyettHelyettHelyett 
7. § (1) A csapatvezetőség évente legalább négyszer ülésezik. 

(2) A csapatvezetőséget a csapatparancsnok legalább három nappal az ülés A csapatvezetőséget a csapatparancsnok legalább három nappal az ülés A csapatvezetőséget a csapatparancsnok legalább három nappal az ülés A csapatvezetőséget a csapatparancsnok legalább három nappal az ülés 
időpontja előtt hívja összeidőpontja előtt hívja összeidőpontja előtt hívja összeidőpontja előtt hívja össze. 

(3) A csapatvezetőség a cserkészév indulása előtt (legkésőbb augusztusban) A csapatvezetőség a cserkészév indulása előtt (legkésőbb augusztusban) A csapatvezetőség a cserkészév indulása előtt (legkésőbb augusztusban) A csapatvezetőség a cserkészév indulása előtt (legkésőbb augusztusban) 
fogadja el a cserkészcsapat adott cserkészévre szóló munkatervét és fogadja el a cserkészcsapat adott cserkészévre szóló munkatervét és fogadja el a cserkészcsapat adott cserkészévre szóló munkatervét és fogadja el a cserkészcsapat adott cserkészévre szóló munkatervét és 
költségvetésétköltségvetésétköltségvetésétköltségvetését. 

 
v.ö. ASZ 24§ (2) d); ASZ 25§ (1) 

(9/0/0) 

OT2019.09.14./9.OT2019.09.14./9.OT2019.09.14./9.OT2019.09.14./9. Az Országos Tanács a Szervezeti és Működési Szabályzat 8.§-át az alábbiak 
szerint módosítja: 

8. § A csapatvezetőség minden évben augusztusban vagy szeptemberben, a cserkészévet 
megindító ülésén (a továbbiakban: évindító ülés) 
a) elfogadja a csapatparancsnok előző cserkészévről szóló beszámolóját 

[alapszabály 25. § (3) g)], 
b) elfogadja a cserkészcsapat adott cserkészévre szóló munkatervét és 

költségvetését [alapszabály 24. § (2) d)], 
c) csapattagdíjat határozhat meg, 
d) egy cserkészévre felkérhet egy vagy több, szövetségi tagsággal nem rendelkező 

személyt, hogy a csapatvezetőség tagjaként (a továbbiakban: külső tag) 
tevékenykedjen [alapszabály 25. § (3) e)], valamint 

e) három cserkészévre felkérhet szövetségi tagsággal nem rendelkező személyeket, 
hogy a csapatnak tanácsadó testületet alkossanak [alapszabály 28. § (1)]. 

 
HelyettHelyettHelyettHelyett 

8. § A felnőtt tagi gyűlés minden évben augusztusban vagy szeptemberben, a 
cserkészévet megindító ülésén (a továbbiakban: évindító ülés) 
a) elfogadja a csapatparancsnok előző cserkészévről szóló beszámolóját [ASZ 25. § 

(3) g)], 
b) mandátumuk lejárta esetén megválasztja a cserkészcsapat parancsnokát illetve 

küldötteit és pótküldöttjeit. 

(10/0/1) 

  

  

  

  

  

Szakács Gusztáv cst. (93.) 

 

Székely Csaba csst. (304.) 

  

  

  

  

Szemerédi Levente csst. (550.) 

 


