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Jogi Osztályvezető – Jelentés a Közgyűlésnek 

(2021 április – 2023 február) 
 

 Örömmel jelentheti a Szövetség jogi osztálya és az abban szolgáló szövetségi 
ügyész, hogy a 2023-as Közgyűléssel bezáródó kétéves ciklus időtartalma alatt az 
osztálynak (és az ügyésznek) nem volt a Szövetség fegyelmi szabályzat értelmében 
hivatalos fegyelmi eljárásban, illetve fegyelmi feljelentésben része.    
 
 A Szövetség tisztségviselőihez intézett üzenetében, Szövetségünk elnöke kérte, 
hogy jelentéseink térjenek ki az elmúlt két évben megpályázott „fő célkitűzéseinkre.”  
Mint ifjúságot nevelő mozgalom, a KMCSSZ-nek nincsenek (és ne is legyenek a 
jövőben!) jogi célkitűzései.  Osztályom ilyen értelemben csupán „reaktív,” nem 
„proaktív” jellegű: feladatunk azokra a felmerülő kérdésekre, problémákra megoldást 
találni melyek érintik, illetve befolyásolják a cserkészet és cserkészek működését 
amikor a polgári világ (és annak törvényei) találkoznak (adott esetben, ütköznek a 
cserkészkedéssel.    
 
 Általános megfigyelésem, azonban, hogy ezek a „találkozások” egyre 
gyakrabban fordulnak elő. A „civil” világ folyamatosan és erőszakosan behatol 
cserkészetünkbe, az ifjúsági mozgalmakat (és az azokban szolgáló önkéntes 
vezetőket) megszorító törvények és az ezzel kapcsolatos egyéni jogi felelősség 
árnyéka egyre szűkebb mozgóteret hagynak a baden powelli, őrsi rendszerre 
felépített, „fiatal vezeti a fiatalt” ideális cserkészkedésnek.  Amikor a zártkörű őrsi 
összejövetelt, őrsi portyát, a táborozást, tűzrakást stb. ellehetetlenítik a 
gyermekvédelmi, környezet védelmi, egészségügyi és egyéb polgári szabályok és 
törvények, lehet még „cserkészetnek” nevezni azt ami megmarad?  Cserkészhez illó 
derűlátással bízom abban, hogy ezekkel a „21. százados” kihívásokkal képesek 
leszünk megbirkózni, bár ez már inkább a következő vezetői generációnk feladata 
lesz.  
 
A „következő vezetői generációról” beszélve (és a jogi osztály jövőjét szemlélve), 
fontos adminisztratív célkitűzést jelent az osztály személyzetének frissítésé, 
pontosabban az utódnevelés. A következő kétéves közgyűlési ciklus befejezésével 
betöltöm negyvenedik évemet, mint az osztály vezetője, illetve egyetlen munkatársa.  
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Szerencsére ma már van a Szövetségben több jogot végzett fiatal vezető; erős a 
szándékom őket beavatni az osztály munkájába a következő két évben.  
 
Bár fegyelmi eljárásban nem volt része az utolsó Közgyűlés óta, a jogi osztálynak 
csakugyan volt alkalma az Intéző Bizottságnak és a Szövetség elnökségnek gyakorlati 
szaktanácsot nyújtani különböző jogi kérdésekkel és témákkal kapcsolatosan, többek 
között:  
 - a Szövetség Alapszabályokat felülvizsgáló és felújító bizottságban aktív tagság 
és szaktanács nyújtása;   
- a Sík Sándor Cserkészpark gondnokának adó és biztosítás bejegyzéseivel 
kapcsolatos eljárások felügyelete, majd bizonyos Park ingatlan parcelláknak az 
ingatlanadómentességének megszerzése;  
- a folytatódó COVID járvánnyal kapcsolatos szövetségi óvintézkedések felújítása 
és az ezzel kapcsolatos kiadványok, felmentési ívek, irányelvek módosítása;  
- a Szövetség gyermekvédelmi irányelveinek angol fordításának elkészítése, jogi 
lektorálása;  
- Különböző csapat fenntartó testületi alapszabályok felülvizsgálata és 
véleményezése; 
 - a János Genetta Alapítványnak a new yorki Magyar Házban lévő egyharmados 
társtulajdonjogával kapcsolatos kérdések kezelése, megfontolása;  
- a 2021-es és 2022-es központi Cserkészbálokkal kapcsolatos szerződések, jogi 
kérdések kezelése.   
 
 Befejezésül, 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., Szövetség Ügyész, JO vezetője 

 


