ALAPSZABÁLYOK:
1.

I. A SZÖVETSÉG

Neve:
Külföldi Magyar Cserkészszövetség (a továbbiakban ,,a Szövetség'')

2.

Angolul:

Hungarian Scout Association in Exteris

Németül:

Ungarischer Auslandspfadfinderbund

Spanyolul:

Asociación scout húngara en el exterior

Franciául:

Fédération scoute hongroise à l'extérieur

Működési területe
minden olyan, a Kárpát-medencén kívüli ország, amely a cserkészet működését
lehetővé teszi.

3.

Jogállása
1964. október 7-e óta törvényesen bejegyzett testület az Egyesült Államokbeli
New Jersey államban.

4.

Jelvénye
(jelvény ide bemásolható)

5.

Pecsétje
(pecsét ide bemásolható)

ALAPSZABÁLYOK:
6.

II. A SZÖVETSÉG CÉLJA ÉS IRÁNYELVEI

Helyzetünk meghatározása

A Külföldi Magyar Cserkészszövetség a Kárpát-medence országain kívül élő
magyar cserkészek összefogó szervezete. Több világrészen működő, egységes, független,
magyar ifjúsági nevelő intézmény. Az alábbiakban kifejtett Alapszabály -- a szétszórtsági
helyzetünkből adódó különleges szempontok figyelembevételével -- összefoglalja a mai
cserkészfeladatok lényegét, és meghatározza megvalósításuknak módozatait.
7.

A Szövetség célja:

A magyar és magyarul is beszélő ifjúságnak Baden-Powell és Teleki Pál
útmutatásai nyomán, cserkész szellemben való nevelése. A nevelési célkitűzések
magukba foglalják tagjai testi, szellemi és lelki felkészültségének fejlesztését, a vallásos
lelkület kiművelését, az egyéni és közösségi emberi jogok tiszteletét, a honpolgári
erények gyakorlását, a cserkésztörvények szerinti életvitelt, a magyarságtudat ápolását, a
magyarságért való felelősségérzet tudatos kifejlesztését és a magyar értékek
megbecsülését.
8.

Viszonyunk más cserkészszövetségekkel

A Szövetség a világ többi cserkészszövetségével, különösképpen a Kárpátmedencében működő magyar cserkészszövetségekkel való testvéri együttműködésre
törekszik.
9.

Gyakorlati feladatok

a következőkben foglalhatók össze: a célkitűzések megvalósításához szükséges
szervezeti keret kiépítése és fenntartása; összejövetelek, előadások, tanfolyamok,
kirándulások, táborok, tanulmányutak, kiállítások rendezése; más szervezetekkel való
együttműködés és kapcsolatok ápolása; anyagi eszközök előteremtése és megfelelő
felhasználása; továbbá minden olyan tevékenység, amely a fent megjelölt feladatokat
előmozdítja.
10.

A cserkésztevékenység alapja

A Szövetség működésének és jellemnevelő munkatervének lényegét a
cserkésztörvények foglalják magukba, melyek követését a tagok önkéntes fogadalommal,
illetve ígérettel vállalják.
a.

A tíz cserkésztörvény:
1.

A cserkész egyeneslelkű és feltétlenül igazat mond.

2.

A cserkész híven teljesíti kötelességeit, amelyekkel Istennek,
hazájának, embertársainak és a magyarságnak tartozik.

3.

A cserkész, ahol tud, segít.

4.

A cserkész minden cserkészt testvérének tekint.

5.

A cserkész másokkal szemben gyöngéd, magával szemben szigorú.

6.

A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz és kíméli a
növényeket.

7.

A cserkész feljebbvalóinak
engedelmeskedik.

8.

A cserkész vidám és meggondolt.

9.

A cserkész takarékos.

10.

A cserkész testben és lélekben tiszta.

jó

lélekkel

és

készségesen

b. A kiscserkésztörvények:
1.

A kiscserkész engedelmes és segítőkész.

2.

A kiscserkész szereti a rendet.

c. A cserkészfogadalom szövege:
Én, ...(név)... fogadom, hogy híven teljesítem kötelességeimet, amelyekkel
Istennek, hazámnak, embertársaimnak és a magyarságnak tartozom. Minden lehetőt
megteszek, hogy másokon segítsek. Ismerem a cserkésztörvényt és azt mindenkor
megtartom.
d. A kiscserkészígéret szövege:

Én, ...(név)... ígérem, hogy jó leszek, ismerem a kiscserkésztörvényeket és
azokat megtartom.
e. A vándor (09) és felnött(09)cserkész fogadalom szövege:
Én, ...(név)... fogadom, hogy híven teljesítem kötelességeimet, amelyekkel
Istennek, hazámnak, embertársaimnak és a magyarságnak tartozom. Minden lehetőt
megteszek, hogy másokon segítsek. Ismerem a cserkésztörvényt és azt mindenkor
megtartom. Példámmal és munkámmal, erőmhöz képest azon leszek, hogy a társadalom,
a család és az egyes emberek életében a cserkésztörvények szelleme minél jobban valóra
váljék.
f. A cserkésztiszti fogadalom szövege:
Én, ...(név)... fogadom, hogy híven teljesítem kötelességeimet, amelyekkel
Istennek, hazámnak embertársaimnak és a magyarságnak tartozom. Minden lehetőt
megteszek, hogy másokon segítsek. Ismerem a cserkésztörvényt és azt mindenkor
megtartom. Példámmal és munkámmal, erőmhöz képest azon leszek, hogy a társadalom,
a család és az egyes emberek életében a cserkésztörvények szelleme minél jobban valóra
váljék. Cserkésztiszti szavamra fogadom, hogy a reámbízott cserkészeket mindenkor a tíz
törvény szellemében és legjobb tudásom szerint vezetem. Isten engem úgy segítsen.
ALAPSZABÁLYOK:
11.

III. A SZÖVETSÉG TAGJAI

Irányelvek

Hagyományainkhoz híven Szövetségünk a Kárpát-medencén kívül is követni
kívánja a ,,Nemzetközi Cserkészkonferencia'' (International Boy Scout Conference)
1922-ben lefektetett alapelveit.
a.
A Szövetség a Kárpát-medencén kívüli magyar cserkészet egységes
képviseleteként működik.
b.
Tagság szempontjából faji, felekezeti vagy társadalmi megkülönböztetést
nem tesz. Tekintettel arra, hogy minden tevékenységével a magyar kultúrát is ápolni
kívánja, tagjai csak olyan személyek lehetnek, akik beszélnek magyarul.
c.

Semmiféle állami hatóság irányítása alatt nem áll.

12. Tagság
A Szövetségnek rendes tagja lehet minden ötödik életévét betöltött
személy, aki a Szövetség alapszabályában előírtaknak megfelelni képes.
13. Tagság meghatározása
a.
A rendes tagok közül a kiscserkészek (5--10 éves korcsoport) és a
cserkészek (10--18 éves korcsoport) általában csapatok kötelékében működnek.
Felvételük, elbocsátásuk vagy kizárásuk, illetve a Központhoz igazolásra vagy törlésre
való felterjesztésük, a csapatparancsnokok hatáskörébe tartozik.

Szórvány őrsök vagy rajok működését az Intéző Bizottság (a továbbiakban
IB), a kerületi parancsnokok írásbeli kérvényére indokolt esetben átmenetileg
engedélyezheti. Az őrsök és rajok ilyen esetekben egy közelben lévő csapathoz, vagy
közvetlenül a megfelelő kerülethez igazolhatók.
b.

c.
Vándorcserkészek(09) (18 év felett -- a munkába állás időpontjáig vagy
legfeljebb 27 éves korukig) az illetékes csapathoz vagy Kerülethez igazolhatók. A
csapatkötelékekben működő vándorcserkészeknek követniük kell a csapatokra vonatkozó
szabályzatokat.
d.
Felnöttcserkészek(09) (18 év felett) az illetékes csapathoz, Kerülethez
vagy közvetlenül a Szövetség Központjához igazolhatók. Igazolásuk az Igazoló Bizottság
hatáskörébe tartozik. A csapatkötelékben működő felnöttcserkészeknek követniük kell a
csapatokra vonatkozó szabályzatokat.
e.
Cserkészvezetők -- nevezetesen segédtisztek, cserkésztisztek és
cserkészcsapattisztek -- az Igazoló Bizottság által csapatokhoz, az illetékes kerülethez,
vagy közvetlenül a Szövetség Központjához igazolhatók, ha a következő feltételeknek
megfelelnek:
(I)

az előírt korhatárt betöltötték;

(II)
a
szükséges
képesítést
megszerezték,
vagy
vezetői
rátermettségükről az IB megítélése szerint elméletben és gyakorlatban bizonyságot tettek;
(III) a csapatparancsnok vagy más illetékes cserkészelöljárók vezetői
igazolásukat előterjesztették;
(IV)

és a megkívánt fogadalmat letették.

Kizárásuk csak fegyelmi eljárás útján lehetséges.
14. Pártoló tagok
lehetnek azok a természetes vagy jogi személyek, akik a Szövetség célkitűzéseivel
egyetértenek és annak működését erkölcsileg vagy anyagilag támogatják. A pártoló
tagokat az IB veszi fel, és tagságukat bármikor meg is szüntetheti.
ALAPSZABÁLYOK:
15.

IV. A SZÖVETSÉG SZERVEZETE

A Közgyűlés
a.

a Szövetség legmagasabb szintű határozathozó szerve.

b.
Rendes közgyűlést kétévenként kell tartani, lehetőleg a naptári év első
felében. Összehívását a Szövetség elnöke, vagy akadályoztatása esetén az IB intézi.
c.
Rendkívüli közgyűlés összehívása az IB feladata saját határozata alapján,
vagy a szavazásra jogosultak kétharmadának írásban megindokolt kérésére.

d.

A közgyűlés helyszínét és időpontját az IB határozza meg.

e.
A közgyűlési meghívókat hat héttel a kijelölt időpont előtt ki kell küldeni.
A meghívóhoz a közgyűlés tárgysorozatát és a választásra ajánlott jelöltek listáját
mellékeljük.
f.
A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultak fele + 1 jogosult
személy jelen van, vagy írásbeli meghatalmazottja által képviselteti magát.
Határozatképtelenség esetén a Szövetség elnöke -- vagy akadályoztatása esetén az IB -60-tól 90 napon belüli időpontra és az általa jónak ítélt helyen újabb közgyűlést hívhat
össze, amely a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.
g.
A közgyűlés tagjai: a Szövetség elnöke, az örökös tiszteletbeli elnök, az
alelnök, a Szövetség vezetőtisztje és főtitkára, a vezetőtiszti testület tagjai és az
osztályvezetők, az IB tagjai, a kerületi és körzeti parancsnokok és a Szövetségnél igazolt
csapatparancsnokok. Az utóbbiak minden megkezdett tizenöt főnyi csapattag után egyegy szavazattal rendelkeznek, a csapat előző évi jelentése és befizetett csapattagdíja
alapján. A jelentés vagy a tagdíjfizetés elmaradása a szavazati jog felfüggesztésével jár.
A közgyűlésen meghatalmazottként csak igazolt cserkészvezető, vagy szavazatra
egyébként is jogosult cserkész vehet részt.
h.
A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve az
alapszabály módosításának esetét, mely döntéshez a szavazatok kétharmad részének
többsége szükséges.
i.
A szavazás általában nyíltan történik. Két tag kívánságára titkos szavazást
kell elrendelni.
j.
A Szövetség igazolt cserkésztisztjeit megilleti a közgyűlésen való
megjelenés és felszólalás joga, a közgyűlés elnöke által körvonalazott formák szerint,
szavazati joguk érvényességétől függetlenül.
k.

A közgyűlés napirendje:

(I)
A Szövetség főtisztviselői és
jelentésének meghallgatása, elfogadása vagy elvetése.

a

Számvizsgáló

Bizottság

(II)
A zárszámadás és a következő pénzügyi időszakra beterjesztett
költségvetés jóváhagyása.
(III) A Szövetség elnökségének, vezetőtisztjének, főtitkárának, a
Számvizsgáló Bizottság tagjainak és a Központi Fegyelmi Bíróság tagjainak
megválasztása négy évre.
(IV)

Az IB tagjainak és póttagjainak megválasztása két évre.

(V)

Alapszabály-módosítások jóváhagyása.

(VI) Határozathozatal az igazolt cserkésztisztek által benyújtott
indítványok tárgyában. Az indítványok tíz nappal a közgyűlés előtt be kell érkezzenek az
Elnökséghez.
l.

A közgyűlés jegyzőkönyve:

A jegyzőkönyv hiteles másolatát a Központ köteles három hónapon belül a
közgyűlésen szavazásra jogosult személyeknek megküldeni.
16.

A Szövetség Intéző Bizottsága:

a.
A Szövetség állandó jellegű határozathozó és irányító szerve. Hatásköre
általában minden olyan ügyre kiterjed, melyre az alapszabályok más szerv illetékességét
kifejezetten nem jelölték ki.
b.
Létszáma: 16 (99) tag és 6 (99) póttag. Tagjai: hivatalból a Szövetség
elnöke, alelnöke (99), vezetőtisztje, vezetőképző vezetőtisztje és főtitkára. Választott
tagjai: 9 kerületi képviselő és 2 cserkésztiszt az általános tagságból. A kerületi
képviseletek mértékét a kerületek csapatainak létszáma határozza meg. Minden kerületre
legalább egy IB képviselő jut. Jelölések: minden Kerület IB tagja mellé, Kerületenként
egy póttagot jelöl. A Szövetség, két IB tagja mellé, egy póttagot jelöl.
c.

Elnöke: az IB elnökét tagjai közül maga választja.

d.

Feladatai mindenekelőtt a következők:

(I)
Az alapszabályokkal összhangban megállapítja és módosíthatja a
Szövetség működési előírásait, így különösen a cserkészképzésre, a vezetők képzésére, a
tagok cserkészies magatartására, az egyenruhára, a fegyelmi eljárásra, a Fenntartó
Testületek működésére vonatkozó szabályokat.
(II)
Kinevezi a központi osztályok vezetőit, a vezetőtiszti testület
tagjait és a kerületi parancsnokokat. A kerületi parancsnokok javaslata alapján megerősíti
a kerületi munkatörzs és a körzeti parancsnokok kinevezését. A nevezettek működését
ellenőrzi, s megbízatásukat visszavonhatja. Az IB által ezen szakasz értelmében adott
megbízatások az IB mandátumának lejártával megszűnnek.
(III) A szövetségi vezetőtiszt és főtitkár munkáját elvi szempontból
irányítja. Jelentéseiket -- akárcsak a fenti (II) pontban felsorolt tisztségviselők jelentéseit
-- bekéri, áttanulmányozza és elbírálja.
(IV) Igazoló Bizottságot jelöl ki, amelynek feladata a Szövetségben
működő cserkészvezetők nyilvántartása és igazolása, valamint az felnöttcserkészek
nyilvántartása és igazolása. Az Igazoló Bizottság megbízatása az IB mandátumának
lejártával megszűnik. A bizottságnak legalább három, legfeljebb öt tagja van.
(V)
Igazolja a Szövetség kötelékébe felvételt kérő csapatokat. Az
illetékes szervek előterjesztése alapján csapatokat megszüntethet és a Szövetség
kötelékéből törölhet. Figyelemmel kíséri a fenntartó testületek működését, odahatva,
hogy ez a működés a Szövetség szabályzataival és hagyományaival összhangban legyen.

(VI) A Gazdasági Osztály vezetője által beterjesztett évi költségvetést
és zárszámadást ellenőrzi és jóváhagyja: másolatukat a közgyűlésen szavazásra jogosult
személyeknek évente megküldi.
(VII) A közgyűlési választásokhoz szükséges jelöléseket elvégzi, vagy
ezt a feladatot a kerületi jelölő bizottságokra átruházhatja. Minden munkakörre lehetőleg
két jelölt jusson.
(VIII) A Szövetség központi szerveinek intézkedései ellen benyújtott
panaszok vagy fellebbezések ügyében dönt.
(IX) Cserkészkitüntetéseket alapíthat és emlékjelvényeket létesíthet.
Ezek adományozására a Szövetség elnökének előterjesztést tehet.
(X)

Megállapítja a szövetségi tagdíjakat.

(XI) Ellenőrzi a Szövetség vagyonának kezelését és ebben a
minőségében a Gazdasági Osztály vezetőjének utasításokat adhat. Dönt a Szövetség
vagyonának gyarapításáról, ingatlanok vagy értékpapírok vásárlásáról és eladásáról,
valamint kölcsönök felvételéről vagy nyújtásáról. A Szövetség zárszámadását és
költségelőirányzatát megállapítja és a Közgyűléshez jóváhagyásra felterjeszti. A
szövetségi költségvetési év, illetve pénzügyi időszak tárgyában dönt. A szövetségi
tisztviselők utalványozási jogkörét megállapítja.
(XII) Megállapítja a Szövetség jegyzésének módját. Kijelöli és
meghatalmazza azokat a személyeket, akik a Szövetséget jogérvényesen jegyezhetik. Ezt
a meghatalmazást bármikor visszavonhatja.
(XIII) Általában minden olyan jogot gyakorol és minden olyan
kötelezettségnek eleget kell tennie, amelyet a bejegyzés helyén érvényes jogszabályok a
bejegyzett társaságok igazgatóságának hatáskörébe utalnak.
(XIV) Belátása szerint saját tagjaiból szűkebb végrehajtó bizottságot vagy
albizottságokat alakíthat, melyekre hatáskörének egy részét átruházhatja. Meghatározott
feladatok ellátására különleges szakbizottságokat is alakíthat.
(XV) Jóváhagyja a más cserkészszervekkel kötött szerződéseket és
megállapodásokat.
(XVI) Üléseit általában negyedévenként tartja. Összehívása az IB
elnökének feladata. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Az IB egyes kerületeket
érintő ügyekben csak akkor határozhat, ha az ügy az IB gyűlést meghirdető
tárgysorozaton szerepel, vagy egy kerületi IB-tag jelen van a gyűlésen. Az IB tagjai az
üléseken egymást írásbeli meghatalmazás alapján helyettesíthetik. Minden tag legfeljebb
csak egy további IB-tagot helyettesíthet. Határozatképességéhez a tagok felének
személyes jelenléte vagy meghatalmazás útján való képviselete szükséges.
(XVII) A közgyűlés utáni első gyűlést a Szövetség elnöke hívja össze.
Levezeti az IB-elnök választását és átadja neki a gyűlés vezetését.
(XVIII)
kell kiküldeni.

Az IB tárgysorozatot legkésőbb négy héttel a gyűlés előtt

(XIX) Jegyzőkönyveit megküldi a Szövetség tisztségviselőinek és a
csapatparancsnokoknak. A határozatokat -- a Központi Értesítőn keresztül -- évente
legalább egyszer minden igazolt cserkésztiszthez eljuttatja.
17.

Az Elnökség:
a.

tagjait a Közgyűlés négy évi időtartamra választja.

b.

Tagjai: a Szövetség elnöke, alelnöke és a tiszteletbeli elnökök.

c.
A Szövetség elnöke: a Közgyűlést összehívja és azon elnököl. Az ott
hozott határozatok végrehajtását, valamint az IB és a Szövetség központjának munkáját
ellenőrzi. A ,,Fegyelmi Szabályok''-ban meghatározott hatásköre értelmében intézkedik.
Egyházi és a világi hatóságok, társadalmi egyesületek és cserkészszervek felé képviseli a
Szövetséget. A Szövetség központjának és szerveinek munkáját irányítja. A
cserkésztisztek avatását személyesen vagy megbízottja útján végzi. Az IB előterjesztése
alapján cserkész kitüntetéseket és emlékjelvényeket adományozhat.
d.
Az elnök a Szövetség bármely szervének ülésén megjelenhet és ott
felszólalhat. A Szövetség tisztviselőitől munkakörükkel kapcsolatban bármikor jelentést
kérhet.
e.
Alelnök: A Közgyűlés az elnök mellé egy alelnököt választ. Az alelnök az
elnököt munkájában segíti és őt akadályoztatás esetén helyettesíti.
f.
Tiszteletbeli elnökök: a Közgyűlés választja őket. Számuk nem
meghatározott. Hivatalból a Nagytanács állandó tagjai.
g.
A Közgyűlésen az Elnökség következő tagjainak van szavazati joga: a
Szövetség elnökének, alelnökének és az örökös tiszteletbeli elnöknek.
h.
Katasztrófatervezés (11) - Amennyiben a Szövetség elnöki tisztség
megüresedne, akkor az elnöki üresedés betöltése a következő sorrendben történik:
(i)
Alelnök, vezetőtiszt, főtitkár – ha az első nem vállalja, akkor a
következő kérendő fel, stb.
(ii)
Az üresen maradt tisztséget (alelnök v. vezetőtiszt v. főtitkár) az IB
ideiglenesen a következő Közgyűlésig 2/3-os többséggel betöltheti.
Abban az esetben, ha mind a négy elnökségi tisztség megüresedne, akkor a következő
sorrendben lévők veszik át a KMCSSZ irányítását, illetve töltik be az elnökségi
beosztásokat:
(i)
a központ székhelyéhez földrajzilag legközelebbi személy a
Vezetőtiszti Testületből,
(ii)
a központ székhelyéhez földrajzilag legközelebbi személy az
Osztályvezetőkből,
(iii)
III. Kerület parancsnoka,
(iv)
New Yorki körzeti parancsnoka.
Ebben az esetben az ideiglenes Elnök hatásköre a következő:
(i)
minél előbb (leglább 90 napon belül) Közgyűlést hirdetni és
lebonyolítani, hogy új tisztviselőket válasszon meg a Közgyűlés,
(ii)
irányítani a Szövetség ügyintézését a Közgyűlésig,
(iii)
munkájának hatékonyabb véghezviteléhez az ideiglenes elnök
munkatársakat kérhet fel, az IB tudomásvételével,

(iv)
18.

az intézkedését korlátozza az Alapszabály § 17 (c) és (d) pontjai.

A Szövetség Központja:

a.
a Szövetség végrehajtó szerve. Tagjai a Közgyűlés és az IB határozatait
kivitelezik, s munkájukról ezeknek jelentést tesznek. A Szövetség különböző
világrészeken, illetve országokban működő egységei között biztosítja az együttműködést
és céltudatos közös munkát.
b.

A Szövetség Központja magában foglalja:

(I)
a főtitkárt a központi osztályok vezetőivel, vagyis a Gazdasági
Osztály, a Sajtó és Tájékoztató Osztály és a Jogügyi Osztály vezetőivel;
(II)
a szövetségi vezetőtisztet a Vezetőtiszti Testülettel, vagyis a
vezetőképző, kiképzési, külügyi (13), tanügyi és felnöttcserkész vezetőtisztekkel.
(III) Az IB a felsoroltakon kívül további hivatalokat vagy vezetőtiszti
munkaköröket létesíthet; szövetségi vezetőtiszt helyettest választhat, amikor ennek
szükségét látja.
c.
A Szövetség vezetőtisztjét a Közgyűlés négy évre választja. A Vezetőtiszti
Testület segítségével irányítja a cserkészkiképzést, a vezetőképzést, és általában minden
nevelő tevékenységet. A csapatok és különleges egységek működését vagy közvetlenül,
vagy a Vezetőtiszti Testület tagjain illetve a kerületi parancsnokokon keresztül ellenőrzi.
Az évi munkaterv változatossá tétele céljából megfelelő anyaggal látja el a csapatokat és
a kerületi parancsnokokat. Közös megmozdulásokat készít elő és irányítja azok
lebonyolítását. Feladata a szórványban élő cserkészek és vezetők foglalkoztatása is. Az
IB a Vezetőtiszti Testület tisztségeit a szövetségi vezetőtiszt meghallgatása után tölti be.
d.
A főtitkárt a Közgyűlés négy évre választja. A Szövetség ügykezelését
közvetlenül -- vagy a központi osztályok vezetőinek segítségével -- irányítja. Feladata a
központi osztályok munkájának összehangolása, a nyilvántartások vezetése, tiszti és
öregcserkész igazolványok kiállítása, az irattár kezelése és minden egyéb ügykezelési
munka, melyet az IB hatáskörébe utal.
e.
A vezetőképző vezetőtiszt a vezetőképző csapat parancsnoka, irányítja a
Szövetség vezetőképzését. A vezetőképző táborokat engedélyezi és ellenőrzi,
munkatervüket állandóan fejleszti. A táborok eredményeit nyilvántartja. A vezetői
továbbképzésre javaslatokat tesz.
f.
A kiképzési vezetőtiszt támogatja és ellenőrzi a csapatok munkáját.
Rendszeres körleveleken és a Szövetség kiadványain keresztül segítséget ad a
hatáskörébe tartozó munkatervek színessé tételéhez és korszerűsítéséhez. A különböző
szakterületeken (fiú-, leány- és kiscserkész) felkérhet munkatársakat.
g.
A tanügyi vezetőtiszt a cserkésziskolák tanfelügyelője. Irányítja a
cserkészvezetéssel működő iskolák és iskolatáborok tanmenetét. Az iskolákat tantervvel
és lehetőség szerint tananyaggal látja el. Új iskolák felállítását szorgalmazza. A
magyarságismereti vizsgák szabályait és tananyagát meghatározza és az IB-nek
jóváhagyásra előterjeszti.

h.
Az felnöttcserkész(09) vezetőtiszt feladata a felnőtt cserkészek felkutatása
és nyilvántartása. Szorgalmazza a felnöttcserkészekkel való kapcsolat fenntartását és
azoknak -- a lehetőség szerint a Szövetség munkájába való bekapcsolását.
i.
A külügyi vezetőtisztje (13) (vagy megbízottjai) állandó kapcsolatot tart
fenn a cserkészmozgalom világszervezetével, a Kárpát-medence magyar
cserkészszövetségeivel, a cserkészmozgalom más nemzetközi szerveivel és
szövetségeivel, s ezen utóbbiak között különösképpen a magyar cserkészetet befogadó
országok és más nemzetek külföldön működő cserkészszövetségeivel. Figyelemmel
kíséri a nemzetközi cserkész eseményeket és azokról a Szövetség vezetőit tájékoztatja.
Munkájában az IB által kinevezett előadók támogatják.
j.
A Gazdasági Osztály vezetője a Szövetség pénztárát kezeli és általában az
anyagi ügyeket intézi. A Szövetség könyveit vezeti, a zárszámadást és a költségvetést
összeállítja, s azokat az IB elé terjeszti. A Szövetség bármely szervének és a csapatoknak
gazdálkodását ellenőrizheti. A cserkészboltot irányítja. Gyűjt, takarékoskodik és befektet.
Ellenőrzi a Szövetség ingatlanait és azok gondnokaival szoros kapcsolatot tart fenn.
k.
A Sajtó és Tájékoztató Osztály vezetője gondoskodik a Szövetség
folyóiratai, így elsősorban a Magyar Cserkész és Vezetők Lapja rendszeres
megjelenéséről. Közreműködik a Szövetség egyéb kiadványainak szerkesztésében és
kiadásában. Rendszeres sajtótájékoztató szolgálatot tart fenn, amelynek feladata, hogy a
cserkészsajtót, a külföldi és kárpát-medencei magyar lapokat, valamint általában a
tájékoztató intézményeket magyar cserkészvonatkozású híranyaggal ellássa.
l.
A Jogügyi Osztály vezetője közreműködik a kiadásra kerülő szabályok
megszerkesztésében, illetve azokat átvizsgálja, az IB-nek módosításokat javasol. Mint a
Szövetség ügyésze, a Fegyelmi Bíróság előtt a közvád képviselője. Jogi ügyekben a
Szövetség szerveinek tanáccsal szolgál. A kerületi fegyelmi bíróságokhoz kerületi
ügyészek megbízásáról gondoskodik az IB útján.
19.

A Nagytanács:

A Szövetség társadalmi támasza. Célja, hogy a Szövetség munkáját figyelemmel
kísérje, és azt célkitűzéseinek elérésében segítse. Tagjai a Szövetség anyagi forrásait
biztosítják. Működési irányelveit a Szövetség elnöke és a gazdasági osztályvezető
határozzák meg. A Közgyűlés által megválasztott tiszteletbeli elnökök hivatalból tagjai.
További Nagytanácstagokat javasolhat az IB, a gazdasági osztályvezető és a kerületi
parancsnokok. A Nagytanács ügyrendjét és tagságát a Szövetség elnöke hagyja jóvá.
20.

A Számvizsgáló Bizottság:

Gazdasági ellenőrző szerv. Tagjai: a közgyűlés által négy évenként megválasztott
elnök és két cserkésztiszt. Feladata a Szövetség gazdálkodásának, költségvetésének és
zárszámadásának ellenőrzése. A központi Gazdasági Osztály vezetője köteles a
Számvizsgáló Bizottságnak minden olyan felvilágosítást megadni, mely a Szövetség
gazdasági ügyeinek kezelésével kapcsolatos, és a könyvelés irataiba a Bizottságnak
szabad betekintést és tanulmányozást engedni. A Bizottság minden évben jelentést készít,
melyet az IB, illetve a Közgyűlés elé terjeszt. A Számvizsgáló Bizottság elnöke és tagjai
egyidejűleg sem az IB-nek, sem az Elnökségnek tagjai nem lehetnek.

21.

A Fegyelmi Bíróságok:

a.
A Központi Fegyelmi Bíróság a Szövetség legfőbb bírói szerve. Elnökét,
egy fiúcserkész és egy leánycserkész tagját, a Közgyűlés választja négy évre az igazolt
cserkésztisztek közül. Rajtuk kívül hivatalból tagjai az IB elnöke, valamint a
Szövetségnek az IB által felkért egyik tiszteletbeli elnöke.
b.
A Kerületi Fegyelmi Bíróságok a Szövetség elsőfokú bírói szervei.
Valamennyi kerületi bíróság elnökét és a négy tagját (két leánycserkészt és két
fiúcserkészt) az IB a cserkésztisztek közül 4 évi időtartamra választja.
c.
A Kerületi Fegyelmi Bíróság előtt a közvádat a kerület által javaslatba
hozott és az IB által jóváhagyott Kerületi Ügyész képviseli.
d.
A Fegyelmi Bíróság hatáskörébe tartoznak a cserkészvezetők és
felnöttcserkészek(09) fegyelmi ügyei, mind a cserkésztörvények megsértésével
kapcsolatban, mind a Szövetség szabályaiba, vagy szerveinek hatáskörükben tett
intézkedéseibe ütköző cselekmények esetében. Eljárhatnak mint békéltető bíróságok is.
Működésüket a Szövetség Fegyelmi Szabályzata körvonalazza.
ALAPSZABÁLYOK:
22.

V. A CSERKÉSZCSAPAT

A cserkészcsapat
a.

A csapatok a cserkészmozgalom pillérei és a Szövetség alapegységei.

b.
A cserkész a csapaton keresztül kapcsolódik be a Szövetség életébe. A
csapaton belül a cserkészek nemük szerint fiú- vagy leányőrsökbe tartoznak.
c.
A cserkészek a csapatban, elsősorban az őrsi keretben kapják meg azt a
nevelést, amelyet az Alapszabály a Szövetség céljaként jelöl meg.
23.

A csapatparancsnok:

A csapat élén a csapatparancsnok áll. A Szövetségben a legfontosabb és a
legnagyobb felelősséggel járó munkára ő vállalkozik.
24.

Cserkészcsapat alakítása:

Csak Fenntartó Testület közreműködésével lehetséges, ha az a Szövetség
célkitűzéseivel egyetért, a Szövetség Alapszabályát és rendelkezéseit -- beleértve a
Csapatalapítási és Fenntartó Testületi Szabályzatot-- a csapat működésének
alapfeltételeként elismeri és ezek betartását a maga részéről -- írásban -- kötelezőként
elfogadja.

25. A csapatparancsnok kinevezése és a legkisebb létszám meghatározása:
Csapat alakítható, ahol legalább 12 cserkész (kiscserkész,
fiúcserkész,leánycserkész) vagy jelölt egy csapatparancsnok vezetésével és Fenntartó
Testülettel cserkészmunkára vállalkozik.
A csapatparancsnok kinevezését a Fenntartó Testület javasolja az
Intézőbizottságnak.

Csapatparancsnokként olyan személy hozható javaslatba, aki a) lakhelye szerint
törvényes rendelkezések értelmében teljesjogú, b) cserkésztiszti képesítése van. Szükség
esetén csapatparancsnoki ideiglenes megbizatásra javasolható olyan személy, aki:
a) segédtiszt vagy felnőttcserkész, akit az FT a parancsnoki teendő ellátására
alkalmasnak talál, vagy
b) vezetői rátermettséget tanusító személy, aki hajlandó felnőttcserkész fogadalmat tenni.
c) Mindkét fenti esetben két éven belül elvégzi a cserkésztisztképző tábort és
cserkésztiszti képesítést szerez.
d) Mindkét fenti esetben az ideiglenes csapatparancsnok parancsnoki igazolása csakis
cserkésztiszti képesítésének megszerzése után véglegesíthető.
26.

Cserkészcsapatok igazolása:

Az alakuló csapat Fenntartó Testülete a kerületi parancsnokon keresztül kéri
igazolását az IB-től. Indokolt esetben és meghatározott átmeneti időre az IB olyan
csapatot is igazolhat, amely a felsorolt feltételeknek nem tud teljes mértékben eleget
tenni.
27. Csapatalakítási és Fenntartó Testületi Szabályzat
A Fenntartó Testület szerepét, valamint a csapatok igazolására, szervezésére,
működtetésére, és a parancsnok jogkörére vonatkozó részletes intézkedéseket külön
szabályzat, a Csapatalakítási és Fenntartó Testületi Szabályzat tartalmazza.
ALAPSZABÁLYOK:
28.

VI. A KERÜLET ÉS A KÖRZET

A Kerület:

a.
Ugyanazon földrajzi egységek területén működő csapatok és cserkészek
tevékenységének összehangolására a Szövetség kerületeket szervezhet. Ezek számát és
földrajzi kiterjedését az IB határozza meg.
b.
A kerületek az IB jóváhagyásával kerületi gyűlést hívhatnak össze vagy
kerületi tanácsot, fenntartó testületet, vagy támogató szerveket létesíthetnek. Ezek a helyi
törvényeknek megfelelően a kerület jogi hátterét biztosíthatják. Ilyen szervek tagjai csak
a Szövetségben igazolt tisztek vagy fogadalmat tett felnöttcserkészek(09) lehetnek.
29.

A Körzet:

A kerületen belül egy kisebb földrajzi vagy közigazgatásilag összfüggő területen a
csapatok és cserkészek összefogó egysége. Körzetek alapítását a kerületi parancsnok
kezdeményezheti és az IB hagyja jóvá.
30.

A kerületi parancsnok:

a.
A kerületi parancsnokot
figyelembevételével -- az IB bízza meg.

--

az

érdekelt

kerület

javaslatának

b.
A kerület körzeteinek, csapatainak és szórványainak működését és
kiképzését serkenti, irányítja és ellenőrzi. Alkalmanként megbízhat egy-egy vezetőt a
csapatok helyszíni ellenőrzésével.

c.

Kerületében a Szövetséget képviseli mind kifelé, mind befelé.

d.
A kerületen belül összeköttetést tart minden fontos cserkész és nemcserkész hatósággal és a magyar társadalmi szervekkel.
e.
Lehetőleg félévenként beszámol a központnak a főbb eseményekről.
Beszámolójához fényképeket és más sajtóanyagot mellékel.
f.
Csapatigazolási kérelmeket terjeszt fel az IB-hez, a Fenntartó Testület és
az igazolandó parancsnok alkalmasságáról tájékoztatja az IB-t, azaz a csapatok igazolása
az ő véleményezésére és felelősségére történik. Ahol van körzeti parancsnok, az ő
közreműködésével végzi ezeket a feladatokat.
g.
Évenként összefoglaló beszámolóban számol be a Központnak a
kerületről. A beszámoló mutasson rá a csapatok helyzetére, nevelő munkájára, a sajtóban
megjelent, cserkészettel, illetve magyarsággal kapcsolatos tájékoztatókra, a nyilvános
szereplésekre, és jellemezze a helyi egyházakkal illetve társadalmi szervekkel fenntartott
kapcsolatokat.
h.
Megvizsgálja és véleményezi cserkészvezetők és felnöttcserkészek(09)
igazoláskérését. Csak szabályosan felszerelt (fényképpel ellátott) kéréseket továbbít.
i.
A csapat- és egyéni tagdíjakat, valamint a rendezvények hasznából a
missziós százalékot a kerület gazdasági vezetője útján gyűjti be. A tagdíjak 1/3-a -- a
kerület ügyintézési költségeire -- a kerület gazdasági vezetőjénél marad.
31.

Kerületi gyűlés:

a.
Az IB jóváhagyásával a kerületi parancsnok évente egyszer kerületi
gyűlést tarthat. Ezen a kerületi parancsnok elnököl.
b.
A kerületi gyűlés határozatai nem ütközhetnek az alapszabályokkal, sem
az IB határozataival. A kerületi gyűlés határozatait a kerületi IB-tag képviseli az IB-n.
c.
A kerületi parancsnok és a kerületi gazdasági vezető javaslatára,
megszabja a kerületi tagdíjat. A kerület költségvetését és zárszámadását a kerületi
gazdasági vezető és az ellenőrök jelentése alapján jóváhagyja.
d.
Minden kerületi gyűlésre meg kell hívni -- a tárgysorozat közlésével -- a
Szövetség Központját.
e.
A gyűlés jegyzőkönyvét a szavazásra jogosult tiszteknek és a Központnak
három hónappal a gyűlés után el kell juttatni.
32.

A Kerületi Tanács:

a.
A kerületi parancsnok kerületi tanácsot alakíthat. A tanács tagjai a kerületi
parancsnok munkatársai, egyben a kerületi gyűlések közti időben a kerület nevelő és
ügykezelő munkáját végzik.
b.
Tagjai lehetnek: a kerületi parancsnok, a kerületi IB-tag(ok), a kerületi
gazdasági vezető, a kerületi szakelőadók, a kerületi támogató szerv elnöke, és a csapatok
képviseletében, két vezető.
c.
A kerületi tanács tagjait a kerületi parancsnok javasolja megválasztásra a
kerületi gyűlésnek.

d.
A kerületi parancsnok megbízhat titkárt, fiúcserkész, leánycserkész,
kiscserkész, sajtó és gazdasági előadót, valamint más szükséges szakelőadót. Mindezen
megbízatáshoz az IB megerősítése szükséges.
e.
Igazolványok
kiállítását
cserkészek,
vándorcserkészek(09) számára a kerületi munkatörzs végzi.
33.

kiscserkészek

és

A körzeti parancsnok:

a.
A kerületi parancsnok a csapatokkal való élénkebb összeköttetés
fenntartására, körzeti parancsnokokat bízhat meg. Ezen megbízatásokhoz az IB
megerősítése szükséges.
b.
Legfontosabb feladata a körzetébe tartozó csapatok munkájának
egybehangolása és ellenőrzése.
c.
A csapatigazolásokat a kerületi parancsnokkal egyetértésben terjeszti be az
IB-nek, a Fenntartó Testület és igazolandó parancsnokok alkalmasságáról közösen
tájékoztatják az IB-t, azaz a csapatok igazolása az ő véleményezésük alapján és
felelősségükre történik.
d.
Feladata a táborok engedélyezése, táborjelentések kiértékelése és a
központhoz való felterjesztése, valamint a táborellenőrök kijelölése.
e.
A körzetbe tartozó csapatok számára csapatközi programokat (úgymint
tiszti gyűléseket, évente legalább kétszer vezetőképző napokat, versenyeket) szervez,
illetve azok szervezését egybehangolja. E terveket a kerületi parancsnokkal egyetértésben
és az érdekelt csapatparancsnokokkal egyetértésben valósítja meg. Megszervezi, illetve
lebonyolítja a vezetőképző táborok felvételi vizsgáit és a körzeti lelkigyakorlatot
(protestánsok számára a csendes napokat). Körzeti naptárt bocsát ki.
f.
Ő ad engedélyt a csapatok nyilvános szereplésére, a jelentések ezekről
hozzá érkeznek be.
g.
A helybeli magyar egyházak és társadalmi egyesületek, valamint más
nemzetek cserkészei felé a magyar cserkészet összekötőtisztje.
h.
Társadalmi megmozdulások esetén, az egyes csapatok által kiállítandó
képviselet létszámát az érdekelt csapatparancsnokokkal egyetértésben ő határozza meg, a
részvételt szorgalmazza, s az azzal kapcsolatos tudni- és tennivalókat velük tudatja.
i.
A helyi magyar és idegennyelvű sajtóban megjelent, magyar
cserkészekkel foglalkozó cikkeket gyűjti és negyedévenként 22 példányban a kerülethez
és a központhoz megküldi.
34.

Kerületi támogató szervek

A szövetségi elnök és a kerületi parancsnok együttes javaslatára és az IB
jóváhagyásával
a
Szövetségnél
nyilvántartott
pártoló
tagokból
és
felnöttcserkészekből(09) a kerületben helyi csoportok alakíthatók, részint a kerületben
működő csapatok támogatására, részint a Szövetség és a magyar társadalom bensőséges
kapcsolatának ápolására.

ALAPSZABÁLYOK:
35.

VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A cserkészmozgalom önkéntes jellege:

Cserkészmunkára és a cserkészettel járó kötelességek teljesítésére minden
cserkész önként vállalkozik. Akarata ellenére cserkészmunkára senki sem kényszeríthető.
Kiskorúak csak szüleik, vagy törvényes képviselőjük beleegyezésével vehetők fel a
Szövetség tagjai közé.
36.

Kiválás a cserkészetből:

Az önkéntesség elvéből adódik, hogy minden kiskorú cserkész a
csapatparancsnoka előtt tett kijelentéssel bármikor kiválhat a Szövetség kötelékéből.
Nagykorú cserkészek, fennálló kötelezettségeik rendezése után, kilépési szándékukat
írásban tartoznak bejelenteni a parancsnoknak vagy a kerületi parancsnoknak.
37.

Elbocsátás vagy kizárás:

Tagok elbocsátása vagy kizárása ügyében jelen Alapszabálynak a tagságra
vonatkozó szakaszai, valamint a Szövetség Fegyelmi Szabályzata intézkednek.
38.

Alapszabály hatálybalépése:

Jelen Alapszabály az 1997-es Közgyűlésen lép életbe. Az ott sorra kerülő
választásokat a jelenleg érvényes Alapszabály rendelkezései szerint készíti elő az IB.
Modositva 1999-ben (16b) – IB létszám és tagság
Modositva 2009-ben (3c, 13d, 18h, 21d, 30h, 32e, 34) – vándor- és felnöttcserkész
Modositva 2011-ben (17h) – katasztrófatervezés
Modositva 2013-ban (18bII és 18j) – vezetőtiszt
Modositva 2017-ben (24, 25 és 27) – Csapatalakitási és Fenntartó Testület új szabályzat
bevezetése

