
 

 
 

Országos Tanács határozatok 
2014. február 22. (szombat) 

Magyar Cserkészszövetség Székház – Budapest II., Tömörkény u. 3/a 
 
 

 
OT 2014.02.22./1. Az Országos Tanács a jegyzőkönyv vezetésére felkéri Kollár Tamás titkárságvezetőt.  

(7/0/0) 
 
OT 2014.02.22./2. Az Országos Tanács a jegyzőkönyv hitelesítésével megbízza Czettele Győzőt és 

Szakács Gusztávot. 
(7/0/0)  

 
OT 2014.02.22./3. Az Országos Tanács az alábbi napirendet fogadja el: 

1. Csapatalapítás és csapat megszüntetés 
2. Az Alapszabály módosításának stratégiai kérdései 
3. Az MCSSZ egyéb szabályzatainak felülvizsgálata (nem ASZ és SzMSz) 
4. Egyebek  

 (8/0/0) 

OT 2014.02.22./4. Az Országos Tanács az 1906. és 1957. számú cserkészcsapatokat (IX. 
Cserkészkerület), valamint a 27.; 81.; 128.; 135.; 437; 807.; 931.; 1015.; 1030.; 1034.; 1043.; 1046.; és 
1074. számú cserkészcsapatokat (X. Cserkészkerület) törli a nyilvántartásból. 

(8/0/0) 

OT 2014.02.22./5. Az Országos Tanács az 1406. számú cserkészcsapatot (IV. Cserkészkerület), a 43. 
számú cserkészcsapatot (IX: Cserkészkerület), valamint az 1134. számú cserkészcsapatokat (X. 
Cserkészkerület) nyilvántartásba veszi. 

(8/0/0) 

OT 2014.02.22./6. Az Országos Tanács az Alapszabály módosítása kapcsán az OVTT javaslatait 
megtárgyalta és azt annyiban elfogadásra javasolja, hogy az Országos Vezetőtiszti Testület, 
Szövetségi Vezetőtiszti Tanács feladatai a nevelési és felnőttbizottság helyett megszövegezésre 
kerüljenek.  

(8/0/0) 

OT 2014.02.22./7. Az Országos Tanács az Alapszabály módosítása kapcsán Tekse Balázs javaslatait 
megtárgyalta és a jogi munkacsoport felé megvitatásra javasolja annyiban, hogy a 4. §-ban szereplő 
„helyi” szó beépítését, valamint a 23. § (1) bekezdésében szereplő „azonos területen működnek” 
fordulat törlését nem támogatja, illetve a 22. § (1) bekezdésben az „és általában azonos nemű (a 
nevelési program függvényében)” szöveg beszúrását nem tartja feltétlenül szükségesnek..  

(8/0/0) 



 

OT 2014.02.22./8. Az Országos Tanács az Alapszabály módosítása kapcsán Rudan János javaslatait 
megtárgyalta és a jogi munkacsoport felé megvitatásra javasolja annyiban, hogy a csapatparancsnok 
feladatai közé sorolja a csapatküldötti tisztséget, így a csapatparancsnok megválasztásakor őt 
egyúttal csapatküldöttnek is választja a felnőtt tagok összessége.  Egyéb csapatküldöttek 
megválasztása ne egy, hanem három évre, ill. lemondásig vagy visszahívásig szóljon. A küldöttek 
létszámára és a csapat által fizetendő tagdíj mértékére nézve az utolsó, csapatparancsnok által – a 
küldöttgyűlés előtt legalább két héttel – leadott éves jelentés az irányadó. Az évindító ülés 
alkalmával, valamint személyi kérdés tárgyalása esetén kell csak kötelezően jegyzőkönyvet készíteni 
és a kerület részére megküldeni.  

(8/0/1) 

OT 2014.02.22./9. Az Országos Tanács az Alapszabály módosítása kapcsán felkéri az Országos 
Elnökséget, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy az éves jelentés és az ehhez kapcsolódó 
tagdíjfizetés kérdéskörét hogyan lehetne a cserkészév indításhoz közelíteni.  

(9/0/0) 

OT 2014.02.22./10. Az Országos Tanács az Alapszabály módosítása kapcsán Virág András cst. által 
vezetett csoport alapszabály tervezetét megtárgyalta, a benyújtott ASZ-tervezet gerincét képező civil 
társulásokra vonatkozó megoldás jelenlegi kidolgozottsága mellett megvalósíthatónak tartja mint az 
MCSSZ felépítését meghatározó alapvetést. 

(2/3/3) – A határozati javaslat nem került elfogadásra, nem született döntés e javaslat tárgyában. 

 
OT 2014.02.22./11. Az Országos Tanács megkéri az OEséget, hogy a MCSSZ alábbi szabályzatait 

tekintse át, hogy a következő Országos Küldöttgyűlés után a szabályzatok tartalmi felújítását 
megvitathassák.  
Jelenleg meglévő szabályzataink: Próbarendszer Vezetőképzési, Képesítési, Megbízatási és Igazolási 
Szabályzat (VKKMISZ) Táborozási Szabályzat 2010. (Fontos változások!; TáSzMellékletek; EÜ igazolás 
2013, EÜ teszt 2013 pdf. ) Ruházati Szabályzat (RUSZ); Fegyelmi Szabályzat; „Jó munkáért!” Életmentő 
Kitüntetés adományozásáról szóló szabályzat; Alaki szabályzat. 

(7/0/0) 

OT 2014.02.22./12. Az Országos Tanács a következő üléseit az alábbi időpontokban tervezi tartani: 
2014. március 22. vagy 29. vagy április 5.; június 14.; október 4.; november 22.; 2015. február 7.; április 
11.; június 20. 

(7/0/0) 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Szakács Gusztáv cst. (93.) 

Ugron Ákos Gábor cst. (800.)  
 
 
 

Czettele Győző cst. (1106.) 
 


