
Magyar Cserkészszövetség 

 

teendők a küldöttgyűlések működőképességének 

megteremtése érdekében. 

(CSPK részére) 

 

Az új szabályzataink életbelépésével az eddigi közgyűléseket a küldöttgyűlések váltják fel. A 

csapat képviseletének megoldása most rajtad, csapatparancsnokon múlik. A szükséges 

feladatokat pontokba szedtük, de az első 3 pont időben párhuzamosan is elvégezhető.  

 

1. ECSET adatok ellenőrzése.  

a. Amennyiben nincs ECSET hozzáférésed, sürgősen keresd a titkárságot a 

titkarsag@cserkesz.hu címen!  

b. Az ECSET-be belépve ellenőrizd, hogy az az e-mail címed van-e megadva amit  

hivatalos levelezésre is szeretnél használni. Ha nem állítsd be a megfelelőt, 

majd pipáld be a jelölőnégyzetet, ezzel jóváhagyod, hivatalos értesítési 

címként!  

c. Frissítsd csapatod és a csapat tagjainak adatait! 

 

2. Felnőtt korú tagok bíztatása 

a. A csapat felnőtt tagjairól, azaz mindazokról, akik elmúltak 18 évesek, és írásban 

kérték a felvételüket a szövetség felnőtt (korábban “rendes”) tagjai közé január 

31-ig készíts egy írott listát, és azt folyamatosan tartsd naprakészen!  

b. A 18. életévüket betöltött tagjaidnak segíts teljes jogú taggá válni. Ezt ők az 

ECSET-en, keresztül, vagy általad (cspk-útján) kérhetik, kezdeményezhetik. 

 

3. Csapatvezetőség gyűlésének megszervezése  

a. Ezt az ülést minél hamarabb, de legkésőbb a kerületi küldött gyűlés előtti napig 

tartsd meg!  

b. Legalább egy héttel az ülés időpontja előtt hívd össze!  

c. Hívd meg a csapat felnőtt tagjait, a fenntartó testület képviselőjét, a körzet 

elnökét (ha a csapat körzethez is tartozik), a tanácsadó testület tagjait (ha van 

már ilyen)!  

d. A meghívóban szerepeljen az ülés pontos helyszíne, időpontja, tervezett 

időtartama, a tervezett napirend és az ülést előkészítő dokumentumok, 

valamint az, hogy az ülésen cserkész egyenruhában kívánatos-e megjelenni!  

 



4. Csapatvezetőség gyűlésének megtartása  

a. Az ülés rendesen, közös imával kezdődik.  

b. Az ülést Te hívtad össze ezért Te vezeted. Ha nem érkezel meg időben 

megérkezésedig, illetve az ülés idejére a szavazati joggal rendelkezők, maguk 

közül levezető elnököt választanak. Ezt a választást a rangidős tag vezeti.  

c. Mandátumvizsgálat szempontjából elegendő, ha a jelenlevők az ülés 

jegyzőkönyvében feltűntetésre kerülnek. A szavazás kézfeltétellel zajlik.  

d. Válasszatok egy jegyzőkönyvvezetőt!  

e. Fogadjátok el a napirendet, aminek során önálló indítványokat is felvehettek a 

“javaslatok, indítványok” napirendi pontba!  

f. A megfelelő napirendi pontnál csapat felnőtt tagjaival önmagatok közül a 

csapat teljes taglétszámára vonatkozóan minden megkezdett 35 fő után 

válasszatok egy küldöttet és egy pótküldöttet, akik a cserkészcsapatot a 

kerületi küldöttgyűlésen képviselik. A taglétszámot ez esetben a választást 

megelőző naptári év december 31-i állapot szerint kell venni úgy, hogy nem 

számítanak bele a pártoló és a tiszteletbeli tagok, valamint a felfüggesztett 

tagok!  A szavazás nyílt, ha azonban egy szavazati joggal rendelkező tag kéri, 

titkosan kell szavazni. A választás menete az alábbiak szerint történjen: 

 

“SZMSZ 39. § (1) Amennyiben egy szervbe tagokat választanak, a szavazólapon 

szereplő jelöltek közül annyira lehet szavazni, ahány tag megválasztásra kerül.  

 

SZMSZ (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 tagjelöltek számának megfelelő számú 

tagjelölt mandátumhoz jut,  

c) ezt követően a megválasztandó póttag-jelöltek számának megfelelő 

számú póttag-jelölt pótmandátumhoz jut,  

d) 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 

újra kell szavazni. Amennyiben újra szavazategyenlőség áll fönn, a jelöltek 

közül sorshúzással kell választani.”  

 

Egyeztesd a küldöttekkel, hogy ha valamelyiküknek közbejön valami, akkor 

milyen módon értesít téged, illetve a pótküldöttet, annak érdekében, hogy a 

csapat képviselete teljes legyen a kerületi közgyűléseken.  

 



g. Az ülés rendesen, közös imával ér véget.  

h. A jegyzőkönyvet egy héten belül küld el az ülésen megjelent tagoknak, 

akiknek egy hetük van észrevételeket tenni. A jegyzőkönyvvezetővel ezen 

észrevételek figyelembe vételével egészítsétek ki a jegyzőkönyvet, majd írd 

alá, majd tárold a csapat irattárában!  

i. Az ülés jegyzőkönyvének elektronikus példányát az ülés után legkésőbb két 

héttel küld meg a kerületi elnökségnek!  

 

5. Küldöttek értesítése a küldöttgyűlésről  

a. A kerülttől hamarosan érkezik hozzád egy meghívó, amely a kerületi 

küldöttgyűlésre vonatkozik, ezt azonnal juttasd el a megválasztott 

küldötteknek és pótküldötteknek!  

b. Egyeztesd a küldöttekkel a csapatgyűlésen megbeszéltek szerint (3/b) a 

képviseletet!  

 

6. Küldöttek részvétele a kerületi küldöttgyűlésen  

a. A küldött mandátumát ott megválasztó ülés jegyzőkönyvével igazolja.  


