
– 1 – 
 

 
 

Országos Tanács határozatok 
 2019. november 23. (szombat)  

1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a 
 
 
 
OT 2019.11.23./1. Az Országos Tanács a jegyzőkönyv vezetésére felkéri Kollár Tamás (1020.) 

cserkészsegédtisztet.   

(11/0/0) 
 

OT 2019.11.23./2. Az Országos Tanács a jegyzőkönyv hitelesítésével megbízza Krenner Márk csst. (1020.) 
és Szakács Gusztáv cst. (93.) tagokat. 

(11/0/0)  
 

OT 2019.11.23./3. Az Országos Tanács az alábbi napirendet fogadja el: 
1. Csapatok bejegyzése és törlése  

2. Magyar Cserkészszövetség Alapszabályának tervezett módosításai  

3. Magyar Cserkészszövetség 2020. évi költségvetési koncepciója  

4. VKSZ módosításának ütemezése 

5. Egyebek 

(11/0/0) 
 
 

OT 2019.11.23./4. Az Országos Tanács a következő Alapszabály-módosítást javasolja az Országos 
Küldöttgyűlésnek elfogadásra ( f) pont kiegészítés): 

 
ASZ. 34. § (4) A kerületi küldöttgyűlés tanácskozási jogú tagjai: 

f) a kerület által megválasztott Országos Tanács tagok és póttagok (nem saját cserkészcsapataik 
képviseletében). 

 (11/0/0) 

 
OT 2019.11.23./5. Az Országos Tanács a következő Alapszabály-módosítást javasolja az Országos 

Küldöttgyűlésnek elfogadásra: 
 
40. § (2) c) elfogadja az országos elnökség, az etikai bizottság, a felügyelőbizottság és a jogi 

bizottság előző naptári évről szóló beszámolóját, 
 

i) megválasztja az országos elnökséget, a felügyelőbizottság, az első- és másodfokú 
etikai bizottság és a jogi bizottság tagjait, 
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41. § (4) Az országos tanács tanácskozási jogú tagja: 

a) az országos elnökség tagjai, 
b) a kerületi elnökségek egy-egy tagja, 
c) az országos vezetőtiszti testület egy tagja, 
d) az országos vezetőképzési testület egy tagja, 
e) a külügyi bizottság egy tagja, 
f) a felügyelőbizottság egy tagja, 
g) jogi bizottság elnöke vagy az általa megbízott bizottsági tag, 
h) a lelki közösségek egy-egy küldött tagja és 
i) az országos szakvezetők. 

 
Jogi Bizottság  
 
43/A. § (1) A Jogi Bizottság a Szövetség szakmai tanácsadó szerve. 
 (2) A Jogi Bizottság tagja független, csak az Alapszabálynak és a szabályzatoknak van alávetve. 
43/B.§  (1) A Jogi Bizottságnak legalább három tagja van. A Jogi Bizottság tagjait az Országos Küldöttgyűlés 

választja meg. 
 (2) A Jogi Bizottság elnökét a megválasztott tagok maguk közül választják ki. 
 (3) A Jogi Bizottság tagjává megválasztható minden olyan aktív felnőtt tag, aki legalább 5 éve tett 

fogadalmat és 
a) jogi végzettséggel rendelkezik, vagy 
b) jogász szakon folytat egyetemi tanulmányokat, ahol legalább négy lezárt féléve van. 

43/C. § A Jogi Bizottság 
a) az országos küldöttgyűlés, az országos tanács és az országos elnökség kérésére előzetes 

és utólagos vizsgálatot folytat az egyes szabályzatokat illetően, 
b) segít biztosítani az Etikai Bizottságok eljárásainak és munkájának igazságos és 

szabályszerű működését az Alapszabály és az Etikai Szabályzat rendelkezéseinek 
megfelelően, 

b)  indítványt tesz szabályalkotásra, 
c) indítványt tesz az Alapszabályba vagy más szabályzatba ütköző, működő szabályzatok 

hatályon kívül helyezésére, megfelelő módosítására, 
d) előkészíti a Szövetség belső szabályzatainak szövegszerű tervezetét, 
e) jogi tanáccsal látja el a Szövetség országos szintű testületeit, 
f) megállapítja ügyrendjét és 
g) működéséről évente beszámol az országos küldöttgyűlésnek. 

43/D. §  (1) A Jogi Bizottság szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik. 
 (2) A Jogi Bizottság ülését annak elnöke hívja össze – igazolható módon – az ülést megelőző 

legkésőbb 8 nappal, a napirendi pontok egyidejű megjelölésével. 
 (3) A Jogi Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az 

elnök szavazata dönt. 
-- 
 
44. § (2) w) irodai és titkársági szolgáltatásokkal segíti az országos küldöttgyűlés, az országos tanács, a 

felügyelőbizottság, az etikai bizottság és a jogi bizottság munkáját, 
 
54. § (1)  Az elsőfokú etikai bizottság legalább négy tagból áll és legalább két tagjának jogi végzettsége 

van. A tagokat az országos küldöttgyűlés választja meg. 
 (2)  Az elsőfokú etikai bizottság saját jogi végzettségű tagjai közül megválasztja elnökét. 
 (3)  A másodfokú etikai bizottság legalább négy tagból áll és legalább két tagjának jogi végzettsége 

van. A tagokat az országos küldöttgyűlés választja meg. 
 (4)  A másodfokú etikai bizottság saját jogi végzettségű tagjai közül megválasztja elnökét. 
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56. § (3)  Elsőfokon egy adott ügyet az elsőfokú etikai bizottság egy háromfős testülete, a fegyelmi tanács 
vizsgál meg, és bírál el. A fegyelmi tanács tagjait és elnökét a bizottság elnöke jelöli ki, egyben 
értesíti a jogi bizottság elnökét új eljárás kezdeményezéséről. Elnöknek jogi végzettségű tag 
jelölhető. A jogi bizottság elnöke az értesítést követő öt napon belül kijelöli a jogi bizottság egy 
tagját, aki az ügyben első- és másodfokon eljáró fegyelmi tanács mellett – az ülések alkalmával 
személyes közreműködésével, iránymutatásaival, esetleges eljárási hiba észlelésekor erre való 
figyelemfelhívás útján – segíti az eljárás szabályszerű lefolytatását. A jogi bizottság tagja az 
etikai bizottság érdemi döntéshozatalában nem vesz részt, szavazati joggal nem rendelkezik. A 
fegyelmi tanács elnöke a jogi bizottság kirendelt tagját minden eljárási cselekményről köteles – 
azt megelőzően legalább öt nappal korábban – értesíteni, arról és az eljárás minden részletéről 
pontos és teljeskörű tájékoztatást adni részére.  
A jogi bizottság kijelölt tagjára az Etikai és Fegyelmi Szabályzat 5. §-át megfelelően alkalmazni 
kell. 

 (4)  Másodfokon egy adott ügyet a másodfokú etikai bizottság egy háromfős testülete, a másodfokú 
fegyelmi tanács vizsgál meg, és bírál el. A másodfokú fegyelmi tanács tagjait és elnökét a 
bizottság elnöke jelöli ki. A testület elnökének jogi végzettségű tagot jelölhet.  

 
Az Etikai és Fegyelmi Szabályzat rendelkezéseit 

érintő módosítási javaslat 
 
4. § (1) Az etikai és fegyelmi ügyekben első fokon az Elsőfokú Etikai Bizottság elnöke által kijelölt tanácsa 

jár el. Az eljáró tanács elnöke jogász végzettséggel rendelkező személy. A tanács megbízatása az 
adott ügy lezárásáig tart. 

 (12/0/0)  

 
OT 2019.11.23./6. Az Országos Tanács a következő Alapszabály-módosítást javasolja az Országos 

Küldöttgyűlésnek elfogadásra: 

ASZ 67. § (1) Jegyzőkönyv készül a 
a) a kerületi küldöttgyűlés, az országos küldöttgyűlés, az országos tanács, az Országos 

Vezetőtiszti Testület, az Országos Vezetőképzési Testület, az országos elnökség és a 
külügyi bizottság, valamint 

b) a csapatvezetőség és a csapat felnőtt tagi gyűlésének évindító és személyi kérdést 
tárgyaló, továbbá a kerületi elnökség, a felügyelőbizottság és az etikai bizottság 
üléseiről. 

(12/0/0)  
 

OT 2019.11.23./7. Az Országos Tanács a következő Alapszabály-módosítást javasolja az Országos 
Küldöttgyűlésnek elfogadásra: 
 
ASZ 44. § (4)-(10) bekezdés 

(4) Az országos elnökség legalább három, legfeljebb kilenc tagból áll. Az országos elnökség 
mandátumának bármely okból történő megszűnését követő tisztújítás alkalmával az alábbi 
elnökségi tagok együttesen kerülnek megválasztásra: 

a) az országos elnök, a Szövetség egységének megtestesítője, 
b) az országos ügyvezető elnök, a Szövetség rendelkezésére álló erőforrások gyarapításának felelőse, 

valamint 
c) az országos vezetőtiszt, a Szövetségben zajló cserkészet szakmai irányítója. Az országos vezetőtiszt 

kidolgozza a nevelési program tervezetét, melyet felterjeszt az ONT-nek. 
(5) A konkrét feladatokat az elnökség tagjai egymást közt elosztják, ennek során a fentiektől 

eltérhetnek. 
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(6) A (4) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott háromfős országos elnökség – jelölésével egyidejűleg, 
de legkésőbb mandátumának lejártáig, legfeljebb hat – további, előírt képesítéssel rendelkező 
cserkészt mint elnökségi tagot javasolhat a testületbe. A javasolt tagjelölt vagy tagjelöltek 
felvételének mindegyikéről személyenként külön-külön határoz az országos küldöttgyűlés. A listán 
megválasztott három elnökségi tagon kívül, további tag felvételéről csak abban az esetben lehet 
határozatot hozni, amennyiben a tagjelölt személyére vonatkozó javaslatot az országos 
küldöttgyűlés a szavazást megelőző 14 nappal igazolható módon megismerhette.  

(7) Az országos elnökség tagjai a civil törvény értelmében a Szövetség vezető tisztségviselői, a 
Szövetségben más választott tisztséget nem viselhetnek. 

(8) Az országos elnökség elnöke az országos elnök. 
(9) Az országos elnökség évente legalább hatszor ülésezik. 
(10) Amennyiben az országos elnökség valamely tagjának mandátuma bármely okból megszűnik, az 

országos elnökség mint szerv megbízatása is megszűnik. Ez esetben a megbízatás megszűnésétől 
számított 60 napon belüli időpontra össze kell hívni az országos küldöttgyűlést, mely dönt az új 
országos elnökség tagjainak megválasztásáról. A választásig a megszűnt országos elnökség 
ügyvivőként működik, jelentős döntést nem hozhat. 

 
ASZ 59. § (1) d) pont: 
  d) Kerületi és országos elnökség megválasztásánál nem személyekre, hanem három fős listákra kell 

szavazni, megnevezve az "elnök", "ügyvezető elnök" és "vezetőtiszt" tisztségeket a jelöltek neve mellett. 
Egy személy több listán is szerepelhet. Kivételt képez a listás szavazás alól azon esetleges további 
országos elnökségi tagok megválasztása, akikről az országos küldöttgyűlés személyenként dönt. 

(4/8/0) -  a határozat nem került elfogadásra  

OT 2019.11.23./8. Az Országos Tanács támogatja, hogy az országos elnökség létszáma a jelenlegi 3 főről 
3-9 főre módosuljon. 

(12/0/0) 

OT 2019.11.23./9. Az Országos Tanács támogatja, hogy az országos elnökség létszáma egy adott 
elnökségi cikluson belül módosuljon. 

(3/8/1) 

OT 2019.11.23./10. Az Országos Tanács megtárgyalta a Magyar Cserkészszövetség 2020. évre szóló 
költségvetési koncepcióját, melyet az Országos Küldöttgyűlés számára elfogadásra javasol. 

(10/0/2) 
 
OT 2019.11.23./11. Az Országos Tanács a következő Alapszabály-módosítást javasolja az Országos 

Küldöttgyűlésnek elfogadásra: 
 
 

Az ASZ 42. és 43. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

Országos Nevelési Testület (ONT) 

42. § (1) Az Országos Nevelési Testület a Szövetség nevelési és képzési tevékenységét összefogó és 
országos szinten összehangoló szerv. 
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 (2) Az Országos Nevelési Testület  
a) a Cserkészmozgalom Világszervezetének irányvonalai és az MCSSZ hagyományai 

alapján elkészíti és naprakészen tartja a Szövetség nevelési programját; 
b) egyezteti a kerületek és az országos elnökség programterveit, valamint 
c) végrehajtja a vezetőképzéssel kapcsolatos feladatait, amelyeket a Szervezeti és 

Működési Szabályzat tartalmaz. 
43. § (1) Az Országos Nevelési Testület tagjai 

a) az országos vezetőtiszt, vagy az országos elnökség által határozatban kijelölt 
elnökségi tag; 

b) a kerületi vezetőtisztek vagy annak akadályoztatása esetén az általa meghatalmazott, 
a kerület nevelő munkájában részt vevő tiszti képesítésű cserkész. 

 (2) Az Országos Nevelési Testület tanácskozási jogú tagja 
a) az országos elnökség tagjai 
b) a lelki közösségek egy-egy küldött tagja, és 
c) az országos és kerületi (korosztályos, vezetőképzési és szakági) szakvezetők. 

 (3) Az Országos Nevelési Testület elnöke az (1) bekezdés a) pontjában megjelölt személy. 
 (4) Az Országos Nevelési Testület évente legalább négyszer ülésezik. Az ülést a testület elnöke 

a napirendtervezet kiküldésével hívja össze legkésőbb az ülés előtt két héttel. A napirendi 
pontokhoz tartozó előterjesztéseket legkésőbb az ülést megelőző nyolcadik napon közzé 
kell tenni a Magyar Cserkészszövetség hivatalos honlapján.  

 (5) Az Országos Nevelési Testületet 30 napon belüli időpontra össze kell hívni, ha tagjainak 
egynegyede kéri. 

(9/0/2)  
 
 
 

 
 
 
 

Krenner Márk csst. (1020.) 

Székely Csaba cst. (304.)  
 
 
 

Szakács Gusztáv cst. (93.) 
  


