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Cserkészruha
A cserkészegyenruha legfontosabb részei:
a. khaki cserkészing a Hungária és MCSSZF jelvénnyel és a csapatszámmal, továbbá képesítési és
megbízatási jelzésekkel. A cserkészinget a nadrágba, ill. a szoknyába betűrve hordjuk.
b. korosztálynak megfelelő háromszögletű nyakkendő, melyet bőrszíjből készült nyakkendőgyűrű
fog össze
c. fiúknak khaki színü rövid vagy hosszúnadrág cserkészövvel
d. lányoknak sötét barna cserkészszoknya vagy szoknyanadrág cserkészövvel
e. fiúknak sötét zöld térdharisnya vagy zokni
f. lányoknak sötét barna térdharisnya vagy zokni
g. barna vagy sötét színű nem feltűnő cipő vagy bakancs
A cserkészegyenruha egyéb részei:
a. fiúknak sötét zöld Bocskai-sapka
b. lányoknak sötét barna Bocskai-sapka
Két év átmeneti időszakként a sötét zöld cserkésznadrág és a khaki fiú Bocskai-sapka elfogadható, de ha
valaki új egyenruha tárgyakat vásárol, akkor a fenti leírás szerint vásároljon.
Cserkészruha viselésére az jogosult, aki ígéretet vagy fogadalmat tett. Cserkészjelöltek Hungária
jelvényt nem viselnek, de nyakkendőt igen, hogy ne tűnjenek ki a csoportból. Óvodás- és kiscserkészjelöltek fehér pöttyökkel ellátott kék nyakkendőt viseljenek.
Cserkészruha viselhető minden cserkészmegmozduláson. Politikai szervezet rendezvényén nem viselünk
cserkészruhát.
Összejövetelekre a cserkészing helyettesíthető egy csapat pólóval és lányoknak a szoknya
helyettesíthető rövid vagy hosszú nadrággal, a csapatparancsnok határozata és a körzeti parancsnok
beleeggyezésével és azzal a kikötéssel, hogy azért egyöntetű legyen a csapaton belül.

Jelvények
A Hungária jelvényt a cserkészing jobb zsebe felett hordjuk. A MCSSZF jelvényt a cserkészing bal
zsebén hordjuk.
Az évvirágok és vezetői képesítések (fém hársfa levelek) a cserkészing bal zsebe felett viselhetők,
szárával lefelé.
A csapatszámot a cserkészing jobb felsőkarján viseljük.
A segédtiszt, cserkésztiszt és cserkészcsapattiszti anyag jelvényeket a cserkészing bal felsőkarján
viselhetők. Az aranykeretű jelvény csapatparancsoki beosztást jelez. A piros alátét központi beosztást
jelez. A zöld alátét kerületi vagy körzeti beosztást jelez.
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Rajvezetők 3, őrsvezetők 2, segédőrsvezetők 1 függőleges sávot viselnek a cserkészing bal zsebén
megbízatási jelzésként a MCSSZF jelvény alatt. Ennek színe a vezetett cserkészeket, illetve
kiscserkészeket tükrözi (kék vagy zöld virágos mintákkal).
A kiscserkészpróbák jelvényei a cserkészing bal felsőkarján viselhetők. A cserkészpróbák jelvényei a
cserkészing bal válpántján vagy a cserkészing bal felsőkarján viselhetők. Az olvasási próbajelvények is
a cserkészing bal felsőkarján viselhetők.
Emlékjelvények amiket az Intéző Bizottság jóváhagy (pl. jubileumi tabor, regöstábor, stb.), egy évig az
eseménytől számítva a cserkészing jobb zsebén viselhetők

Táborozás, kirándulás, kinti foglalkozások
Csapat, körzeti, kerületi és jubileumi táborokban a cserkészegyenruhát főleg tabor nyitáson/záráson,
misén/istentiszteleten, zászló fel- és levonáson hordjuk. Táborozás idején az illetékes parancsnok az
időjáráshoz és tevékenységhez igazodóan az illő öltözködést belátása szerint alkalmilag szabályozhatja.
A cserkészsapka zászló le- és felvonáson hordható a táborparancsnok intézése szerint.
Táborban, a nap elleni védekezésként és az ózon réteg ritkulása miatt szélesebb karimájú sapka, illetve
kalap viselése engedélyezett és ajánlatos. A tábori sapkák csapatilag egyöntetűek legyenek.
Táborban és télen leánycserkészek khaki színű rövid vagy hosszú nadrágot viselhetnek.
A vezetőképző táborokban főleg cserkészegyenruhát viselünk, kivéve különleges foglalkozásokon, a
táborparancsnok intézkedése szerint.

Elfogadható példák
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Nem elfogadható példák
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