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Jogi Osztályvezető – Jelentés a Közgyűlésnek 

(2019– 2021) 

 

Örömmel jelentheti a Szöv. jogi osztálya és az abban szolgáló szövetségi ügyész, hogy a 2021-es 

Közgyűléssel bezáródó kétéves ciklus időtartalma alatt az osztálynak (és az ügyésznek) nem volt 

része a Szöv. fegyelmi szabályzat értelmében hivatalos fegyelmi eljárásban, illetve fegyelmi 

feljelentésben.   

 

A Szöv. tisztségviselőihez intézett üzenétében, Szövetségünk elnöke kérte, hogy jelentéseink 

„mindenképpen térjenek ki” az elmúlt két évben megpályázott „fő célkitűzéseinkre”, illetve „fő 

teljesítményeinkre”.  Ilyen értelemben, a jogi osztály a Szöv. többi orgánumától eltérően működik.  

Egy, a tíz cserkésztörvény szellemében ifjúságot nevelő és szolgáló intézménynek nincsenek (és ne 

is legyenek!) jogi célkitűzései, teljesítményei.  Erőnk, időnk és figyelmünk legyenek a cserkészetre és 

a cserkészkedésre összpontosítva, a cserkész szeretetben és megértésben találjanak a konfliktusok 

megoldást, nem pedig bármilyen fegyelmi szabályban vagy jogi eljárásban.  Egy tökéletes, cserkész 

szellemben szervezett és a cserkésztörvények alapján irányított világban, jogi osztályra, szövetségi 

(vagy egyéb) ügyészre nem lenne szükség. 

 

Szomorú tény azonban, hogy pont az ellenkező jelenség tapasztalható. A „civil” világ folyamatosan 

és erőszakosan behatol cserkészetünkbe, az ifjúsági mozgalmakat (és az azokban szolgáló önkéntes 

vezetőket) megszorító törvények és az ezzel kapcsolatos egyéni liabilitás terjedő, sötétedő árnyéka 

egyre szűkebb mozgóteret hagynak a baden powelli, őrsi rendszerre felépített, „fiatal vezeti a 

fiatalt” ideális cserkészkedésnek.  Ilyen értelemben, sajnos, a kilátás az, hogy a Szöv. jogi osztálynak 

csak több (és nem kevesebb) tennivalója lesz a jövőben, bár a költővel együtt az osztály 

munkatársai is bízva bíznak abban, hogy a cserkész leleményesség, jó-kedv és pozitiv hozzáállás 

minden újabb kihívással képes lesz sikeresen megküzdeni. 

 

Bár fegyelmi eljárásban nem volt része az utolsó Közgyűlés óta, a jogi osztálynak csakugyan volt 

alkalma az Intéző Bizottságnak és a Szöv. elnökségnek gyakorlati szaktanácsot nyújtani különböző 

jogi kérdésekkel és témákkal kapcsolatosan, többek között: 

 

(a) a kaliforniai körzet és csapatok állami adómentességének és bejegyzésének adójogi 
rendezése;  

 

(b) a New York-i Amerikai Magyar Emlékmű Bizottsággal való adomány szerződés 
elkészítésé; 
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(c) a Sik Sándor Cserkészparkban épülő új Genetta Ház BGA támogatásával és a park 
gondnok betegségével, halálával, illetve az új gondnok felfogadásával kapcsolatos 
szerződések elkészítésé; 
 

(d) a COVID járvánnyal kapcsolatos szövetségi óvintézkedések kidolgozása és az ezzel 
kapcsolatos kiadványok, felmentési formák szerkesztése, ismertetése és véleményezése; 
 

(e) az európai GDPR adatvédelmi szabályzattal kapcsolatos, a Szöv. adatbázisát érintő jogi 
kérdések rendezése; 
 

(f)  a Szöv. Alapszabályokat felülvizsgáló és felújító csoportban aktiv tagság és szaktanács 
nyújtása;  

 

(g)  a János Genetta Foundation ügyeinek intézése, pontosabban a Szövetség a New York-i 
Magyar Házban lévő egyharmados társtulajdonjogával kapcsolatos kérdések, ügyek 
rendezése; 

 

(h) a 2020-as (elhalasztott) központi Cserkészbállal és jubileumi táborral kapcsolatos 
szerződések, jogi kérdések kezelése.  
 

  

Befejezésül, az Osztályban szolgáló munkatársaim nevében szívből remélem, hogy az elkövetkező 

kétéves közgyűlési ciklus minél kevesebb jogi gonddal, üggyel és kapcsolatos teendővel terheli a 

Szövetséget és egyben, osztályunkat. 

 

Jó munkát! 

 

ifj. Vajtay István cscst., 

Szöv. Ügyész, JO vezetője 

 


