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I. A SZÖVETSÉG 

1. Neve 
Külföldi Magyar Cserkészszövetség (KMCSSZ), a továbbiakban ,,a Szövetség''. 

Angolul: Hungarian Scout Association in Exteris (HSAiE) 

Németül: Ungarischer Ausland Pfadfinderbund (UAPB) 

Spanyolul: Asociación de scouts húngaros en el exterior 

Franciául: Association scoute hongroise à l'extérieur 

Portugálul: Associação escoteira húngara exterior 

2. Székhelye 
2850 Route 23 North 

Newfoundland NJ 07435 

USA 

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

4. Jogállása 
1964. október 7. óta törvényesen bejegyzett szervezet az amerikai egyesült államokbeli New Jersey államban. 

5. Jelvénye 
(jelvényről kép ide bemásolandó) 

6. Pecsétje 
(pecsétről kép ide bemásolandó) 

7. Meghatározása 
A Szövetség a Kárpát-medence országain kívül élő magyar cserkészek összefogó csúcsszervezete. Több 

világrészen működő, egységes, független, magyar ifjúsági nevelő intézmény. Az alábbiakban megfogalmazott 

alapszabály – a szétszórtsági helyzetéből adódó különleges szempontok figyelembevételével – összefoglalja a 

mai cserkész feladatok lényegét, és meghatározza megvalósításuk módozatait. 

8. Célja 
A Szövetség célja, hogy cserkész szellemben nevelje a diaszpóra területén élő,magyarul beszélő ifjúságot Baden-

Powell és Teleki Pál útmutatásai nyomán. A nevelési célkitűzések magukban foglalják: 

● tagjai testi, szellemi és lelki felkészültségének fejlesztését, 

● a cserkésztörvények szerinti életvitelt, 

● az Istenhitből eredő cserkészértékek szerinti életmódot, 

● a korosztályoknak megfelelő egyéni hitvilág keresését és elmélyítését, 

● a szeretetközösségi élmény megtapasztalását, 
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● az egyéni és közösségi emberi jogok tiszteletét, 

● a honpolgári erények gyakorlását, 

● a magyarságtudat ápolását, 

● a magyarságért való felelősségérzet tudatos kifejlesztését és 

● a magyar értékek megbecsülését. 

9. Viszonya más cserkészszövetségekkel 
A Szövetség a világ többi cserkészszövetségével, különösképpen a Kárpát-medencében működő magyar 

cserkészszövetségekkel való testvéri együttműködésre törekszik. 

10. Gyakorlati feladatok 
A következőkben foglalhatók össze: 

● a célkitűzések megvalósításához szükséges szervezeti és adminisztratív keret kiépítése és fenntartása; 

● az egységes vezetőképzés biztosítása, megfelelő mennyiségű és minőségű vezetőképző táborok 

megrendezése, kiképző vezetők kinevelése és megbízása és vezetői csereprogramok támogatása; 

● a csapatok, körzetek és kerületek közötti kommunikáció központosítása, a kapcsolatrendszerek és közös 

megmozdulások serkentése; 

● a próbarendszer állandó jellegű felülvizsgálata, szükség esetén korszerűsítése és felújítása; 

● jubileumi és egyéb közös nagy táborok és megmozdulások megrendezése; 

● szövetségi ingatlanok fenntartása és fejlesztése; 

● anyagi eszközök előteremtése és megfelelő felhasználása; 

● más szervezetekkel való együttműködés és kapcsolatok ápolása; 

● minden olyan tevékenység, amely a fent megjelölt feladatokat és célokat előmozdítja. 

11. A cserkészélet alapja 
A Szövetség működésének és jellemnevelő munkatervének lényegét a cserkésztörvények foglalják magukba, 

melyek követését a tagok önkéntes fogadalommal, illetve ígérettel vállalják. 

11.1 A cserkésztörvények 
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 jó lélekkel és készségesen engedelmeskedik. 

8. A cserkész vidám és meggondolt. 

9. A cserkész takarékos. 

10.  A cserkész testben és lélekben tiszta. 

11.2 A kiscserkész törvények 
1. A kiscserkész engedelmes és segítőkész. 

2. A kiscserkész szereti a rendet. 
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11.3 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. 

11.4 A kiscserkész ígéret szövege 
Én, ...(név)... ígérem, hogy jó leszek, ismerem a kiscserkész törvények és azokat megtartom. 

11.5 A vándorcserkész és felnőttcserkész 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. 

11.6 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 reám bízott cserkészeket mindenkor a tíz törvény szellemében és 

legjobb tudásom szerint vezetem. Isten engem úgy segítsen." 
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II. A SZÖVETSÉG TAGJAI 

1. A tagság irányelvei 
A hagyományokhoz híven a Szövetség a Kárpát-medencén kívül is követi a Nemzetközi Cserkész-konferencia 

(International Boy Scout Conference) 1922-ben lefektetett alapelveit. 

A Szövetség a Kárpát-medencén kívüli magyar cserkészet egységes képviseleteként működik. 

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. 

Semmiféle állami hatóság irányítása alatt nem áll. 

2. Felvétel 
Cserkész lehet minden ötödik életévét betöltött személy, aki a Szövetség alapszabályában előírtaknak és a rá 

vonatkozó szabályoknak megfelelni képes. Kiskorúak csak szüleik, vagy törvényes képviselőjük beleegyezésével 

vehetők fel. 

Felvételük, illetve a Központhoz igazolásra való felterjesztésük, általában a csapatparancsnokok hatáskörébe 

tartozik, de felterjeszthetik őket a körzeti vagy kerületi parancsnokok is. 

3. Tagság 
A tagság a határidőn belül rendezett éves tagsági díjfizetéssel érvényesül. 

3.1 Cserkész korosztályok 
Kiscserkész – az 5-10 éves korosztály. 

Cserkész – a 10-16 éves korosztály. 

Vándorcserkész – a 16-24 éves korosztály. 

Felnőttcserkész – a 24 év feletti korosztály. 

3.2 Cserkészvezetők 
Segédtisztek, cserkésztisztek és cserkészcsapattisztek – a Központ által igazolhatók, ha a következő feltételeknek 

megfelelnek: 

● az előírt korhatárt betöltötték; 

● a szükséges képesítést megszerezték, vagy vezetői rátermettségükről elméletben és gyakorlatban 

bizonyságot tettek; 

● a csapatparancsnok vagy más illetékes cserkész elöljárók vezetői igazolásukat előterjesztették; 

● a megkívánt fogadalmat letették. 

3.3 Pártoló tagok 
Azok a természetes, vagy jogi személyek lehetnek pártoló tagok, akik a Szövetség célkitűzéseivel egyetértenek, 

és annak működését erkölcsileg, anyagilag támogatják. A pártoló tagokat a kerületi parancsnok, illetve a 

szövetségi Központ veszi fel és az Intéző Bizottság (IB) tudomására hozza. 
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III. A SZÖVETSÉG FELÉPÍTÉSE 

1. A Közgyűlés 
A Szövetség legmagasabb szintű határozathozó szerve. A Közgyűlés lehet rendes és rendkívüli. 

Rendes Közgyűlést kétévenként kell tartani, lehetőleg a naptári év első felében. Összehívását a Szövetség elnöke 

vagy akadályoztatása esetén az IB intézi. 

Rendkívüli Közgyűlés összehívása az IB feladata saját határozata alapján, vagy a szavazásra jogosultak 

kétharmadának írásban megindokolt kérésére. 

A Közgyűlés helyszínét és időpontját az elnök javaslatára az IB jóváhagyja. 

A közgyűlési meghívókat 6 héttel a kijelölt időpont előtt ki kell küldeni. A meghívóhoz a Közgyűlés 

tárgysorozatát, a választásra ajánlott jelöltek listáját és a Központhoz beérkezett indítványokat mellékelni kell. 

Indítványokat a szavazatra jogosult személyek a Központhoz legkésőbb 14 nappal a Közgyűlés kijelölt időpontja 

előtt küldhetnek. 

A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultak 50%-a + 1 jogosult személy jelen van, vagy írásbeli 

meghatalmazottja által képviselteti magát. Határozatképtelenség esetén a Szövetség elnöke 2 órával később 

ugyanazon a helyen, újabb Közgyűlést hív össze, amely határozatképes, ha a jelenlét és képviselet eléri a 

szavazásra jogosultak 40%-át. Ha nem jön össze a 40%, akkor 30 napon belül újabb Közgyűlést kell meghirdetni. 

A Közgyűlésen való jelenlét történhet személyesen vagy más eszköz igénybevételével, amely lehetővé teszi a 

hozzászólás lehetőségét. 

A Közgyűlés határozatait egyszerű többséggel hozza meg. Kivétel az alapszabály módosítására vonatkozó 

döntések, amelyekhez a szavazatok kétharmados többsége szükséges. 

A szavazás nyíltan történik. Titkos szavazást kell elrendelni, amennyiben legalább 2 szavazásra jogosult tag ezt 

kéri. 

A Szövetség igazolt cserkészvezetőit megilleti a Közgyűlésen való részvétel és felszólalás joga a Közgyűlés elnöke 

által körvonalazott formák szerint, szavazati joguk érvényességétől függetlenül. 

1.1 A Közgyűlés tagjai 
● elnök 

● alelnök(ök) 

● vezetőtiszt 

● főtitkár 

● örökös tiszteletbeli főtisztségviselők 

● vezetőtiszti testület tagjai 

● osztályvezetők 

● az Intéző Bizottság (IB) tagjai 

● kerületi parancsnokok 

● körzeti parancsnokok 

● a Szövetségnél igazolt csapatok parancsnokai 

Minden felsorolt közgyűlési tag, a csapatparancsnokok kivételével, egy-egy szavazattal rendelkezik. A 

csapatparancsnokok minden megkezdett 15 főnyi csapattag után egy-egy szavazattal rendelkeznek, a csapat 

előző évi jelentése és a befizetett csapattagdíj alapján. A jelentés vagy a tagdíjfizetés elmaradása a szavazati jog 

felfüggesztésével jár. A Közgyűlésen meghatalmazottként csak igazolt cserkészvezető vehet részt. 
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1.2 A Közgyűlés napirendje 
1. A határozatképesség megállapítása, a jegyző meghatározása, a Szövetség főtisztviselői és a Számvizsgáló 

Bizottság jelentésének meghallgatása, elfogadása vagy elvetése. 

2. A zárszámadás és a következő pénzügyi időszakra beterjesztett költségvetés jóváhagyása. 

3. A Szövetség elnökségének, vezetőtisztjének, főtitkárának, a Számvizsgáló Bizottság tagjainak, a központi 

fegyelmi bíróság tagjainak és a tiszteletbeli elnököknek megválasztása 4 évre. 

4. Az IB tagjainak és póttagjainak megválasztása 2 évre. 

5. Alapszabály-módosítások jóváhagyása. 

6. Határozathozatal a szavazásra jogosultak által benyújtott indítványok tárgyában. 

A jegyzőkönyv hiteles másolatát a Központ köteles egy hónapon belül a Közgyűlésen szavazásra jogosult 

személyeknek elküldeni. 

2. Az elnökség 
Tagjait a Közgyűlés 4 évi időtartamra választja. 

Tagjai a Szövetség elnöke, alelnöke(i) és a tiszteletbeli elnökök. 

2.1 A Szövetség elnöke és főbb feladatai 
A Közgyűlést összehívja és azon elnököl. Az ott hozott határozatok végrehajtását, valamint az IB és a Központnak 

munkáját ellenőrzi. A fegyelmi szabályokban meghatározott hatásköre értelmében intézkedik. Egyházi és a világi 

hatóságok, társadalmi egyesületek és más cserkész szervezetek felé képviseli a Szövetséget. A Központnak és a 

Szövetség szerveinek munkáját irányítja. A cserkésztisztek avatását személyesen vagy megbízottja útján végzi. Az 

IB előterjesztése alapján cserkész kitüntetéseket és emlék jelvényeket adományozhat. 

Az elnök a Szövetség bármely szervének ülésén megjelenhet és ott felszólalhat. A Szövetség tisztviselőitől 

munkakörükkel kapcsolatban bármikor jelentést kérhet. 

2.2 A Szövetség alelnöke(i) 
A Közgyűlés az elnök mellé egy vagy több alelnököt választ. Az alelnök(ök) az elnököt munkájában segíti(k) és őt 

akadályoztatás esetén helyettesíti(k). 

2.3 A Szövetség tiszteletbeli elnöke(i) 
A Közgyűlés választja őket. Számuk nem meghatározott. Hivatalból a Nagytanács állandó tagjai és a Szövetséget 

képviselhetik. 

2.4 Örökös tiszteletbeli tisztségek 

A Közgyűlés jelentős ideig tartó (legalább 16 éves), eredményes főtisztviselői szolgálat után, elismerésként 

„örökös tiszteletbeli” rangot adományozhat illetékes főtisztviselőknek többségi döntéssel. 

Az érintett főtisztviselők az elnök, az alelnök, a főtitkár és a vezetőtiszt. 

A Közgyűlés felé a kinevezési javaslatot az elnökség teszi az IB előzetes támogatásával. Az örökös tiszteletbeli 

kinevezés a személy haláláig érvényes. 

Az örökös tiszteletbeli tisztviselők a Szövetség főtisztviselőinek tanáccsal, átmeneti segítséggel és szükség esetén 

rendkívüli feladatok elvégzésével szolgálnak. Elnöki felkérésre a Szövetséget hivatalosan képviselhetik . A 

Szövetség szerveinek gyűlésein részvételi és felszólalási joguk van. 

2.5 Működőképesség biztosítása 

A Szövetség elnöki tisztségének megüresedése esetén az IB kétharmados szavazási többséggel ideiglenesen 

betölti a következő Közgyűlésig. 



10 

Más üresen maradt elnökségi tisztséget az IB szintén kétharmados szavazási többséggel ideiglenesen betöltheti 

a következő Közgyűlésig. 

Mind a négy elnöki tisztség megüresedése esetén, az IB kétharmados szavazási többséggel megbízza az IB 

elnököt, a vezetőképző vezetőtisztet és 2 IB tagot a tisztségek átmeneti betöltésére. 

Az ideiglenes elnök feladatköre: 

● a Közgyűlés meghirdetése és lebonyolítása, legkésőbb 90 napon belül. 

● a Közgyűlésig az elnöki tisztséget ideiglenesen betölti a jelen alapszabály III./2.1 A Szövetség elnöke és 

főbb feladatai pontjának meghatározása szerint. 

● munkájának hatékonyabb véghezviteléhez az ideiglenes elnök munkatársakat kérhet fel, az IB tudomásul 

vételével. 

3. Az Intéző Bizottság 
A Szövetség állandó jellegű határozathozó és irányító szerve. Hatásköre általában minden olyan ügyre kiterjed, 

melyre az alapszabályok más szerv illetékességét kifejezetten nem jelölték ki. 

3.1 Tagjai 
Létszáma: 16 tag és 6 póttag. 

Hivatalból tagjai: 5 fő 

● Szövetség elnöke 

● Szövetség alelnöke(i) 

● Szövetség vezetőtisztje 

● Szövetség vezetőképző vezetőtisztje 

● Szövetség 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. 

Az IB elnököt az IB tagjai közül maga választja. 

3.2 Az IB főbb feladatai 
Az alapszabályokkal összhangban megállapítja és módosíthatja a Szövetség működési előírásait, így különösen 

● a cserkészképzésre 

● a vezetőképzésre 

● a tagok cserkészies magatartására 

● az egyenruhára 

● a fegyelmi eljárásra 

● a fenntartó testületekre vonatkozó szabályokat. 

Kinevezi a központi osztályok vezetőit, a vezetőtiszti testület tagjait és a kerületi parancsnokokat. A nevezettek 

működését ellenőrzi, s megbízatásukat visszavonhatja. Az IB által ezen szakasz értelmében adott megbízatások 

az IB mandátumának lejártával megszűnnek. 

A kerületi parancsnokok javaslata alapján megerősíti a kerületi munkatörzs és a körzeti parancsnokok 

kinevezését. A nevezettek működését ellenőrzi, és a kerületi parancsnokok véleményét kikérve megbízatásukat 

visszavonhatja. 

A szövetségi vezetőtiszt és főtitkár munkáját elvi szempontból irányítja. 

Bekéri és elbírálja a tisztségviselők jelentéseit. 



11 

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, hogy 

ez a működés a Szövetség szabályzataival összhangban legyen. 

A gazdasági osztály vezetője által beterjesztett évi költségvetést és zárszámadást ellenőrzi és jóváhagyja: a 

másolatokat a Közgyűlésen szavazásra jogosult személyeknek évente megküldi. 

A közgyűlési választásokhoz szükséges jelöléseket elvégzi, vagy ezt a feladatot a kerületi jelölő bizottságokra 

átruházhatja. 

A Szövetség központi szerveinek intézkedései ellen benyújtott panaszok vagy fellebbezések ügyében dönt. 

Cserkész kitüntetéseket alapíthat, és emlék jelvényeket létesíthet. Ezek adományozására a Szövetség elnökének 

előterjesztést tehet. 

Megállapítja a szövetségi tagdíjakat. 

Ellenőrzi és irányítja a Szövetség vagyonának kezelését. Dönt a Szövetség vagyonának gyarapításáról, ingatlanok 

vagy értékpapírok vásárlásáról és eladásáról, valamint kölcsönök felvételéről vagy nyújtásáról. A szövetségi 

költségvetési év, illetve pénzügyi időszak tárgyában dönt. A szövetségi tisztviselők önálló pénzfelhasználási 

jogkörét megállapítja. 

Megállapítja a Szövetség jegyzésének módját. Kijelöli és meghatalmazza azokat a személyeket, akik a 

Szövetséget jogérvényesen jegyezhetik. Ezt a meghatalmazást bármikor visszavonhatja. 

Általában minden olyan jogot gyakorol, és minden olyan kötelezettségnek eleget kell tennie, amelyet a 

bejegyzés helyén érvényes jogszabályok a bejegyzett társaságok igazgatóságának hatáskörébe utalnak. 

Albizottságokat alakíthat, melyeknek hatáskörét és döntési jogait megszabja. 

Jóváhagyja a más cserkész szervekkel kötött szerződéseket és megállapodásokat. 

Üléseit általában negyedévenként tartja. Összehívása az IB elnökének feladata. Határozatait szótöbbséggel 

hozza. Határozatképességéhez a tagok egyszerű többségének személyes jelenléte vagy meghatalmazás útján 

való képviselete szükséges. Az IB tagjai az üléseken egymást írásbeli meghatalmazás alapján képviselhetik. 

Minden tag legfeljebb csak egy további IB-tagot képviselhet. A belső munkafolyamatát az IB saját maga dönti el. 

Az IB egyes kerületeket érintő ügyekben csak akkor határozhat, ha az ügy az IB gyűlést meghirdető 

tárgysorozatban szerepel, és egy kerületi IB-tag jelen van a gyűlésen. 

A Közgyűlés utáni első IB gyűlést a Szövetség elnöke hívja össze. Levezeti az IB-elnök választását, és átadja neki a 

gyűlés vezetését. 

Az IB tárgysorozatot legkésőbb 2 héttel a gyűlés előtt kell kiküldeni. 

Az IB elnök a gyűlés jegyzőkönyveit elküldi a Szövetség tisztségviselőinek és a csapatparancsnokoknak. A 

határozatokat – a Központi Értesítőn keresztül – évente legalább egyszer minden igazolt cserkésztiszthez 

eljuttatja. 

4. A Központ 
A Szövetség végrehajtó szerve, amely mozgalmi és szervezeti feladatokért felelős. 

A mozgalmi feladatokat a szövetségi vezetőtiszt vezeti a vezetőtiszti testület segítségével. A szervezeti 

feladatokat a főtitkár vezeti az osztályvezetői testület segítségével. 

A vezetőtiszti testület tagjai a következők: vezetőképző, kiscserkész, cserkész, vándorcserkész, felnőttcserkész, 

regöscserkész, csapatalapítási és tanügyi vezetőtisztek. 

Az osztályvezetői testület tagjai a következők: gazdasági, sajtó, jogügyi, egészségügyi, külügyi, Kárpát-medencei 

kapcsolatokért felelős, informatikai osztályvezetők. 

A vezetőtiszti és osztályvezetői testületek tagjainak egyes feladatköreit az IB részletesen a feladatköri 

leírásokban határozza meg 

Az IB a felsoroltakon kívül további mozgalmi és szervezeti beosztásokat és/vagy feladatköröket létesíthet. 
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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 a 

céltudatos közös munkát. 

A Szövetség vezetőtisztjét a Közgyűlés 4 évre választja. A vezetőtiszti testület segítségével irányítja a cserkész 

kiképzést, 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. Az IB a vezetőtiszti testület 

tisztségeit a szövetségi vezetőtiszt javaslatának meghallgatása után tölti be. 

A főtitkárt a Közgyűlés 4 évre választja. A Szövetség ügykezelését közvetlenül – vagy a központi osztályok 

vezetőinek segítségével – irányítja. Feladata a központi osztályok vezetése, a nyilvántartások és irattár kezelése, 

igazolványok kiállítása és minden egyéb ügykezelési munka, melyet az IB a hatáskörébe utal. 

A vezetőképző vezetőtiszt munkatársaival irányítja a Szövetség vezetőképzését. A vezetőképző táborokat 

engedélyezi és ellenőrzi, munkatervüket állandóan fejleszti. A táborok eredményeit nyilvántartja. A vezetői 

továbbképzésre javaslatokat tesz. 

A cserkész vezetőtiszt támogatja a csapatok munkáját. A cserkész korosztály próbarendszeréért felelős. 

Rendszeres körleveleken és a Szövetség kiadványain keresztül segítséget ad a hatáskörébe tartozó munkatervek 

fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez. 

A kiscserkész vezetőtiszt támogatja a csapatok munkáját. A kiscserkész korosztály próbarendszeréért felelős. 

Rendszeres körleveleken és a Szövetség kiadványain keresztül segítséget ad a hatáskörébe tartozó munkatervek 

fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez. 

A vándorcserkész vezetőtiszt támogatja a csapatok munkáját. A vándorcserkész korosztály próbarendszeréért 

felelős. Rendszeres körleveleken és a Szövetség kiadványain keresztül segítséget ad a hatáskörébe tartozó 

munkatervek fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez. 

A csapatalapítási vezetőtiszt támogatja az alakuló csapatok munkáját. A körzeti és kerületi parancsnokokkal 

karöltve támotagatást nyújt ezeknek a csapatoknak, és javasolja igazolásukat, amikor a feltételeket teljesítik. 

A regöscserkész vezetőtiszt támogatja a regös munkát. Rendszeres körleveleken és a Szövetség kiadványain 

keresztül segítséget ad a hatáskörébe tartozó munkatervek fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez. 

A tanügyi vezetőtiszt felel a csapatokban folyó magyarságismereti képzéséért. Tantervvel és lehetőség szerint 

tananyaggal látja el a cserkész vezetéssel működő iskolákat és iskolatáborokat. A helyi magyar iskolákkal szoros 

kapcsolatot tart fenn. A magyarságismereti vizsgák szabályait és tananyagát meghatározza. 

A felnőttcserkész vezetőtiszt feladata a felnőttcserkészekkel való kapcsolat fenntartása. Elősegíti a cserkészet 

iránt érdeklődő felnőttek képzését és bekapcsolását a cserkészetbe. 

A külügyi osztályvezető kapcsolatot tart fenn a cserkészmozgalom világszervezetével, és biztosítja a 

cserkészmozgalom más nemzetközi szerveivel és szövetségeivel, s ezen utóbbiak között különösképpen a 

magyar cserkészetet befogadó országok és más nemzetek külföldön működő cserkészszövetségeivel az 

együttműködést. Figyelemmel kíséri a nemzetközi cserkész eseményeket, és azokról a Szövetség vezetőit 

tájékoztatja. 

A gazdasági osztályvezető a Szövetség operatív anyagi és ingatlan ügyeiért felelős és azokat irányítja. A 

Szövetség könyvvitelét vezeti, a zárszámadást és a költségvetést összeállítja, s azokat az IB elé terjeszti. A 

Szövetség bármely szervének és a csapatoknak a gazdálkodását ellenőrizheti. 

A sajtó osztályvezető gondoskodik a Szövetség belső és külső kommunikációjáról. 

A jogügyi osztályvezető a Szövetség jogásza. 

Az egészségügyi osztályvezető a Szövetség egészségügyi szabályozásáért felelős. 

A Kárpát-medencei kapcsolatok osztály vezetője a Kárpát-medencei magyar cserkészettel tartja a kapcsolatot. 
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Az informatikai osztályvezető a Szövetség informatikai eszközeiért és folyamataiért felel. 

5. A Nagytanács 
A Szövetség társadalmi támasza. Célja, hogy a Szövetség munkáját figyelemmel kísérje, és azt célkitűzéseinek 

elérésében segítse. Tagjai a Szövetség anyagi forrásait gyarapítják. Működési irányelveit a Szövetség elnöke és a 

gazdasági osztályvezető határozzák meg. A Közgyűlés által megválasztott tiszteletbeli elnökök hivatalból tagjai. 

További Nagytanács tagokat javasolhat az IB, a gazdasági osztályvezető és a kerületi parancsnokok. A Nagytanács 

ügyrendjét és tagságát a Szövetség elnöke hagyja jóvá. 

6. A Számvizsgáló Bizottság 
A Számvizsgáló Bizottság gazdasági ellenőrző szerv. Tagjai a Közgyűlés által négyévenként megválasztott 3 

cserkésztiszt. A bizottság tagjai közül választ elnököt. Feladata a Szövetség gazdálkodásának, költségvetésének 

és zárszámadásának ellenőrzése. A Központ gazdasági osztályvezetője 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 tagjai egyidejűleg sem az 

IB-nek, sem az elnökségnek nem lehetnek tagjai, és nem tölthetnek be bármilyen olyan szerepet, ami a 

szövetségi pénz kezeléssel foglalkozik. 

7. A fegyelmi bíróságok 
A szövetségi fegyelmi bíróság a Szövetség legfőbb bírói szerve. 3 tagját a Közgyűlés választja 4 évre a 

cserkésztisztek közül. A fegyelmi bíróság tagjai között mindkét nemnek képviseltetnie kell magát. A bíróság a 

megválasztott tagjai közül választ elnököt. Rajtuk kívül hivatalból tagjai az IB elnöke, valamint a Szövetségnek az 

IB által felkért egyik tiszteletbeli elnöke. 

A kerületi fegyelmi bíróságok a Szövetség elsőfokú bírói szervei. Minden bíróság 5 tagját az IB választja 4 évre a 

cserkésztisztek közül a kerületi parancsnokok javaslatának alapján. A tagok között legyen legalább két 

fiúcserkész és két leánycserkész. A bíróság a megválasztott tagjai közül választ elnököt. 

A fegyelmi bíróságok hatáskörébe tartoznak a cserkészvezetők és felnőttcserkészek 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 határozza meg. 

8. A cserkészcsapat 

8.1 A cserkészcsapat 
A csapatok a cserkészmozgalom pillérei és a Szövetség alapegységei. 

A cserkészek a csapaton keresztül kapcsolódnak be a Szövetség életébe. A csapaton belül a cserkészek 

rendszerint nemük szerint fiú vagy leány őrsökbe tartoznak. 

A cserkészek a csapatban, elsősorban az őrsi keretben kapják meg azt a nevelést, amelyet az alapszabály a 

Szövetség céljaként jelöl meg. 

Szórvány őrsök vagy rajok működését az IB, a kerületi parancsnokok írásban benyújtott kérvényére, indokolt 

esetben átmenetileg engedélyezheti. Az őrsök és rajok ilyen esetekben egy közelben lévő csapathoz, vagy 

közvetlenül a megfelelő kerülethez igazolhatók. 

Felnőttcserkészek az illetékes csapathoz, kerülethez vagy közvetlenül a Szövetség központjához igazolhatók. 
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A csapat kötelékben működő minden cserkész korosztály és cserkészvezető a csapatparancsnok hatásköre alá 

tartozik. 

8.2 A csapatparancsnok 
A csapat élén áll. A Szövetségben a legnagyobb felelősséggel járó munka. 

8.3 A fenntartó testület 
A csapat fenntartó testülete anyagi és társadalmi támaszt ad a csapat(ok)nak, és lehet jogi személy (társadalmi 

egyesület, iskola, egyház stb.) vagy a szülők által létrehozott szülői munkaközösség. A KMCSSZ szabályzatait, 

rendelkezéseit, beleértve a Csapatalapítási és Fenntartó Testületi Szabályzatot (CSFTSZ) írásban elfogadja, és 

magára nézve kötelezőnek elismeri. Az IB-től írásbeli jóváhagyást nyer a fenntartó testület működéséhez. 

8.4 Csapatalapítási és Fenntartó Testületi Szabályzat 
A fenntartó testület szerepét, valamint a csapatok igazolására, szervezésére, működtetésére, és a parancsnok 

jogkörére vonatkozó részletes intézkedéseket külön szabályzat, a CSFTSZ tartalmazza. 

9. A kerület 
Ugyanazon földrajzi egységek területén működő csapatok és cserkészek tevékenységének összehangolására a 

Szövetség kerületeket szervezhet. Ezek számát és földrajzi kiterjedését az IB határozza meg. 

A kerületek az IB jóváhagyásával kerületi közgyűlést, 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 cserkészvezetők vagy fogadalmat tett felnőttcserkészek lehetnek. 

9.1 A kerületi parancsnok 
A kerületi parancsnokot – az érdekelt kerület javaslatának figyelembevételével – az IB bízza meg. 

A kerület körzeteinek, csapatainak és szórvány tagjainak működését és kiképzését serkenti, irányítja és ellenőrzi. 

Az egyéb kerületi szervek működéséért felelős. 

A Szövetséget képviseli a kerület felé és a kerületet a Szövetség felé. 

A kerületen belül kapcsolatot tart a cserkész és nem cserkész hatóságokkal és a magyar társadalmi szervekkel. 

A csapatalapítást a CSFTSZ alapján támogatja és végzi. 

Évenként beszámol 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. 

A cserkészvezetők és felnőttcserkészek igazolás kérését véleményezi. 

A csapat- és egyéni tagdíjakat, a csapatparancsnokok, illetve a kerület gazdasági vezetője útján gyűjti be. A 

tagdíjak egy harmada – a kerület ügyintézési költségeire – a kerület gazdasági számláján maradhat. 

9.2 A kerületi közgyűlés 
A kerületi parancsnok kerületi közgyűlést tarthat, amit az IB tudomására hoz. Ezen a kerületi parancsnok vagy 

megbízottja elnököl. 

A kerületi közgyűlés határozatai nem ütközhetnek az alapszabályokkal, sem az IB határozataival. A kerületi 

közgyűlés határozatait a kerületi IB-tag képviseli az IB-n. 

A kerületi parancsnok kerületi tagdíjat szabhat meg a kerületi gazdasági vezető javaslatára. A kerület 

költségvetését és zárszámadását a kerületi gazdasági vezető és az ellenőrök jelentése alapján jóváhagyja. 

Minden kerületi közgyűlésre meghívót kap a Központ, a tárgysorozat közlésével. 

A kerületi közgyűlés jegyzőkönyvét a szavazásra jogosult vezetőknek és a Központnak egy hónappal a gyűlés 

után el kell juttatni. 
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9.3 A kerületi tanács 
A kerületi parancsnok kerületi tanácsot alakíthat. A tanács tagjai a kerületi parancsnok munkatársai, a kerület 

nevelő és ügykezelő munkáját végzik. 

Tagjai lehetnek: a kerületi parancsnok, a kerületi IB-tag(ok), a kerületi gazdasági vezető, a kerületi 

szakágvezetők, a kerületi támogató szerv elnöke és a csapatokat képviselő két vezető. 

A kerületi parancsnok vagy a kerületi közgyűlés megbízhat helyettest, titkárt és más szükséges szakágvezetőt. 

Mindezen megbízást az IB tudomására hozza. A kerületi szakágvezetők kapcsolatot tartanak az illetékes központi 

vezetőtisztekkel és osztályvezetőkkel. 

9.4 A körzet 
Általában a kerületen belül egy kisebb földrajzi vagy közigazgatásilag összefüggő területen a csapatok és 

cserkészek összefogó egysége. Körzetek alapítását a kerületi parancsnok kezdeményezheti, és az IB hagyja jóvá. 

9.4.1 A körzeti parancsnok 

A kerületi parancsnok a csapatokkal való szorosabb kapcsolat fenntartására, körzeti parancsnokokat javasolhat. 

A javasolt megbízatásokat az IB hagyja jóvá. 

Legfontosabb feladatai a körzetébe tartozó csapatok támogatása, minőségük biztosítása és közös események 

szervezése. 

Csapatalapítást a CSFTSZ alapján támogatja és végzi. 

Feladata a táborok engedélyezése, látogatása, táborjelentések kiértékelése és a központhoz való felterjesztése. 

A körzetbe tartozó csapatok számára csapatközi programokat (pl. tiszti gyűléseket, versenyeket) szervez. Évente 

legalább egyszer vezetőképző napokat tart. A vezetőképző táborok felvételi vizsgáit megszervezi, illetve 

lebonyolítja. Körzeti lelkigyakorlatot, illetve csendes napot biztosít. E terveket a kerületi parancsnokkal és az 

érdekelt csapatparancsnokokkal egyetértésben valósítja meg. Körzeti naptárt bocsát ki. 

Engedélyt ad a csapatok nyilvános szereplésére, a jelentések ezekről hozzá érkeznek be. 

A helybeli egyházak és egyéb társadalmi szervezetek, valamint más nemzetek cserkészei felé a magyar 

cserkészet összekötője. 

A helyi magyar és idegennyelvű sajtóban megjelent magyar cserkészekkel foglalkozó cikkek gyűjtését és a 

kerületnek illetve a központnak való elküldését időben biztosítja. 

9.5 Támogató szervek 
Helyi csoportok alakíthatóak a kerületi, illetve körzeti cserkészmunka támogatására, a kerületi, illetve körzeti 

parancsnok ajánlásával és az IB jóváhagyásával. 
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IV. EGYÉB 
A Szövetség gazdasági, illetve vállalkozási tevékenységet csak közhasznú, vagy a létesítő okiratban 

meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez. 

1. Egyéni haszonélvezet 
Egyetlen vagyonkezelő, tisztségviselő, bizottsági tag vagy a Szövetséggel kapcsolatban álló egyéb személy vagy 

más magánszemély sem kaphat semmilyen vagyont, bevételt vagy nyereséget a Szövetség működéséből, feltéve 

azonban, hogy ez nem akadályozza meg, hogy a Szövetség a szolgáltatóknak az IB által meghatározott 

ellenszolgáltatást fizessen a Szövetségnek nyújtott szolgáltatásokért és/vagy az ilyen szolgáltatásokkal 

kapcsolatban felmerült költségek megtérítéséért. 

2. Eljárás a feloszlatáskor 
A Szövetség felszámolása esetén az IB köteles a szervezet fennmaradó vagyonát (tehát megmaradt vagyonát 

minden adósság és kötelezettség rendezése után) az USA adótörvény 501(c)(3) szakaszának értelmében 

adómentesnek elismert szervezetek között elosztani. 

3. Újrabefektetés 
A Szövetség jogosult az általa bármilyen módon megszerzett értékpapírok vagy vagyontárgyak egy részét vagy 

egészét megtartani, a birtokában lévő vagyonát az IB szerint korlátozás nélkül befektetni és újra befektetni. A 

Szövetség azonban nem hajthat végre semmilyen intézkedést, ha az ilyen intézkedés a Szövetség jövedelemadó-

mentességének elvesztését eredményezné az USA adótörvény 501(c)(3) szakasza értelmében. 

4. Vagyonkezelés 
Az IB a Szövetség vagyonának tekinti a Szövetség által átvett összes vagyontárgyat, és az ajándékozás részét 

képező korlátozások, feltételek vagy követelmények függvényében a szervezet bármely vagyonát egyesítheti 

bármely más vagyonnal. Az IB a Szövetség vagyonát, vagy annak bármely részét elkülönített alapokon vagy 

számlákon tarthatja, amikor saját belátása szerint úgy határoz, hogy az elkülönítés a szervezet legjobb érdekeit 

szolgálja, vagy ha bármilyen ajándék, illetve hagyaték vagy adomány feltételei, korlátai vagy utasításai, vagy a 

törvény megköveteli az ilyen elkülönítést. 

5. Adómentes státusz megőrzése 
A Szövetség egyetlen megbízottja, tisztviselője, alkalmazottja vagy képviselője sem végezhet olyan 

tevékenységet a szövetségi szolgálata jegyében vagy a Szövetség nevében, amely nincsen engedélyezve egy 

olyan szervezetnek, amely mentesül a jövedelemadó alól az USA adótörvény 501(c)(3) bekezdése alapján, vagy 

amelyhez a beérkező adományok az USA adótörvény 170, 2055(a)(2) vagy 2522(a)(2) szakasza szerint az 

adóalapból levonhatók. 

6. A lobbizás tilalma 
A Szövetség tevékenységének lényegi része nem lehet politikai propaganda folytatása vagy más módon a 

jogszabályok befolyásolásának kísérlete, és a Szövetség nem vehet részt politikai kampányban, illetve nem 
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avatkozhat be (beleértve a nyilatkozatok közzétételét vagy terjesztését is) politikai kampányba, vagy bármely 

közhivatali jelölttel szemben. 
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V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

1. A cserkészmozgalom önkéntes jellege 
Cserkészmunkára és a cserkészettel járó kötelességek teljesítésére minden cserkész önként vállalkozik. Akarata 

ellenére cserkészmunkára senki sem kényszeríthető. 

2. Kiválás a cserkészetből 
Az önkéntesség elvéből adódik, hogy minden cserkész a csapatparancsnoka előtt tett kijelentéssel bármikor 

kiválhat a Szövetség kötelékéből, miután esetleges fennálló kötelezettségeit rendezte. Kiskorúak csak szüleik, 

vagy törvényes képviselőjük beleegyezésével válhatnak ki. 

3. Elbocsátás vagy kizárás 
Cserkészek és cserkészvezetők elbocsátása vagy kizárása ügyében a jelen alapszabály tagságra vonatkozó 

szakaszai valamint a Szövetség Fegyelmi Szabályzata rendelkezik. 

4. Alapszabály hatálybalépése 
A módosított alapszabály a Közgyűlés szavazási eredménye alapján lép hatályba. Lábjegyzetben kerül rögzítésre 

a Közgyűlés dátuma. 


