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Külföldi Magyar Cserkészszövetség 

Hungarian Scout Association in Exteris 

MEGHÍVÓ 

a Külföldi Magyar Cserkészszövetség 

2023. évi Közgyűlésére 

2023. február 18. délután 2 órai kezdettel, 
a Hárshegy Cserkészpark Turul Házában 

(Mennersberg 8, 92280 Kastl, Németország) 
 

TÁRGYSOROZAT: 
1. Eligazítások, tárgysorozat ismertetése 

2. Jegyzőkönyvvezető és Szavazatellenőrző Bizottság választása 

3. Elnökség beszámolója: elnök, alelnök, szövetségi vezetőtiszt, főtitkár 

4. A Gazdasági Hivatal jelentése 

5. Részleges tisztújítás 

6. Alapszabály módosítás 

7. Indítványok, javaslatok 

8. Zárószavak 

 
SZAVAZATI SZABÁLYOK: 
A közgyűlésen szavazásra jogosultak (Alapszabályok IV/15-g/h/i/j) 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 egy-egy 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. A közgyűlés határozatait egyszerű 
szótöbbséggel hozza, kivéve az alapszabály módosításának esetét, mely döntéshez a szavazatok kétharmad részének 
többsége szükséges. A szavazás általában nyíltan történik. Két tag kívánságára titkos szavazást kell elrendelni. A 
Szövetség igazolt cserkésztisztjeit megilleti a közgyűlésen való megjelenés és felszólalás joga, a közgyűlés elnöke által 
körvonalazott formák szerint, szavazati joguk érvényességétől függetlenül. Alapszabály módositó javaslatokat, 
indítványokat, javaslatokat f. év február 10-ig kérjük a Szövetség Központjába elküldeni elektronikus formában. 
 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK: 
A közgyűlésen a részvétel ingyenes. A Közgyűlés személyes részvételt kérjük a jelentkezési ívet töltsd ki. Ha az IB gyűlésre 
vagy az I. kerület parancsnoki konferenciára már jelentkeztél nem kell még egyszer a jelentkező ívet kitölteni.  
A Közgyűléssel kapcsolatos információk (meghívó, szavazólap, jelentések stb.) a KMCSSZ honlapján (www.kmcssz.org) 
folyamatos feltöltés alatt vannak. A kezdőlapon a „Vezetőknek” részleg megtekintésénél az „Aktuális Közgyűlés” részt 
kell kinyitni. 
Szíves megjelenésedet várva kíván cserkészszeretettel 

 

Jó munkát! 

 

Lendvai-Lintner Imre 

Newfoundland, 2023. január hó.  

https://forms.gle/k3HH1fV9JdTf8emB9
http://www.kmcssz.org/

