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Országos Tanács határozatok 
 2020. március 7. (szombat)  

1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a 
 
 
 
OT 2020.03.07./1. Az Országos Tanács a jegyzőkönyv vezetésére felkéri Kollár Tamás (1020.) 

cserkészsegédtisztet.   

(13/0/0) 
 

OT 2020.03.07./2. Az Országos Tanács a jegyzőkönyv hitelesítésével megbízza Krenner Márk csst. (1020.) 
és Szakács Gusztáv cst. (93.) tagokat. 

(13/0/0)  
 

OT 2020.03.07./3. Az Országos Tanács az alábbi napirendet fogadja el: 

1. OT elnökének/alelnökének beszámolója  

2. Stratégia 2027 állapota  

3. Jogi bizottság és az OT együttműködésének egyeztetése 

4. Rusz módosítási javaslat (Dauner Ágoston csst. (205) indítványa)  

5. Vezetőképzési Szabályzat 

6. Csapatok bejegyzése és törlése 

7. Egyebek  

 (13/0/0) 

 

 

OT 2020.03.07./4. Az Országos Tanács a Tanács Elnökének 2019. évről szóló beszámolóját elfogadja. 

(13/0/1) 

 

OT 2020.03.07./5. Az Országos Tanács a Tanács Alelnökének 2019. évről szóló beszámolóját elfogadja. 

(13/0/1) 

 

OT 2020.03.07./6. Az Országos Tanács felkéri a szövetségi igazgatót, hogy azonosítsa azon 
munkafolyamatokat, amikben Országos Tanács tagok közreműködését igényli. Ezt a listát legkésőbb 
2020. március 20. napjáig kéri megküldeni. 

(13/0/1) 
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OT 2020.03.07./7. Az Országos Tanács a RUSZ 10. §-át 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: fűzöld (Pantone®: 7339C) 

– kósza cserkészeknél: világoskék (Pantone®: 3005C) 

– vándor cserkészeknél: galambszürke (Pantone®: 877C) 

– felnőtt cserkészeknél: gesztenyebarna (Pantone®: 483C) 

– 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 nyakkendő viselése, amelynek paraméterei 

nemzetközileg vannak meghatározva. 

– szakcserkészeknél: az 1. számú melléklet szerint. 

(12/0/1) 

 

OT 2020.03.07./8. Az Országos Tanács a következő napokra tervezi üléseit: 

• 2020. május 9. (szombat) 

• 2020. október 17. (szombat) 

• 2020. november 28. (szombat) 

 (11/0/1)  

 
OT 2020.03.07./9. Az Országos Tanács a 1112. számú Szent Miklós cserkészcsapatot (Szigetszentmiklós, 

X. Cserkészkerület) nyilvántartásba veszi. 

(12/0/0)  

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Krenner Márk csst. (1020.) 

Kriszbacher Gergő cst. (217.) 
 
 

 

 
 
 
 
 

Szakács Gusztáv cst. (93.) 
  


