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Alulírott, az egyesület elnökségének tagjai: 
BÁLINT LAJOS-LÓRÁNT, ***** állampolgár, született *****-án ********* helységben, ********* 
megyében, lakhelye: ******, ***. sz, **** megye, személyi igazolványának száma ** ***** kiállította 
******** ********, ****. **. **-án, személyi száma CNP *************,  
MOLNÁR SZILÁRD, ***** állampolgár, született *****-án ********* helységben, ********* megyében, 
lakhelye: ******, ***. sz, **** megye, személyi igazolványának száma ** ***** kiállította ******** 
********, ****. **. **-án, személyi száma CNP *************,   
HALMÁGYI ISTVÁN-LEVENTE, ***** állampolgár, született *****-án ********* helységben, ********* 
megyében, lakhelye: ******, ***. sz, **** megye, személyi igazolványának száma ** ***** kiállította 
******** ********, ****. **. **-án, személyi száma CNP *************. 

- Az egyesület “Uniunea Cercetașilor Maghiari din România – Romániai Magyar 
Cserkészszövetség” társult tagjainak felhatalmazása alapján az 1/14.02.2015. és 1/06.02.2016. számú 
határozatok alapján és a Közgyűlésének jóváhagyásával elfogadjuk és aláírjuk ezt alapító okiratot a 
következőképpen:  
 

I. Fejezet 
Alapítási szándék, a egyesület tagjainak személyes adatai 

 
1. Mi, „Uniunea Cercetaşilor Maghiari din România – Romániai Magyar Cserkészszövetség” alapító tagjai 
elhatároztuk jelen egyesület megalakítását az unió (szövetség) jogi forma átalakítása révén, úgy ahogyan 
az megalakult az 1990.06.18-i végzés alapján, amelyet a Csíkszeredai Törvényszék hozott a 88/1990-es 
számú ügyben, a 21/1924-es törvény alapján unió (szövetség) forma egyesületté alakításával. Az 
egyesület az unió (szövetség) jogutódja és következésképpen átveszi az unió (szövetség) minden jogát és 
kötelezettségét. Az alapító tagokat az Unió (szövetség) alapító tagjainak Névsora tartalmazza, amelyet az 
unió (szövetség) megalapításakor benyújtottak a Csíkszeredai Törvényszék bírósági jegyzői irodájának.  
 
2. Jelen egyesület alapító tagjai személyes adatait, akiknek szavazati joguk van a közgyűlésen, a jelen 
irathoz mellékelt egyesületi tagok névsora tartalmazza.  

 
II. Fejezet 

Elnevezés, jogi forma, székhely, tevékenységi terület, időtartama 
 
3. Elnevezés: Az egyesület elnevezése: „Uniunea Cercetaşilor Maghiari din România – Romániai Magyar 
Cserkészszövetség” a továbbiakban „Egyesület” vagy pedig „UCMR-RMCSSZ”. UCMR-RMCSSZ egy nem 
kormányzati és nem politikai szervezet, nem képvisel semmilyen pártot vagy pedig politikai szervezetet, 
nincs hadi vagy pedig katonai jellege.  
 
4. A jogi forma egyesület és tevékenysége a 26/2000-es számú Rendelet alapján valósul meg.  



 
5. Az UCMR-RMCSSZ székhelye Csíkszereda Petőfi Sándor út 53. sz, Hargita megye. Az egyesület fiók és 
leányszervezeteket nyithat úgy belföldön, mint külföldön.  
 
6. Tevékenységi területe: Románia közigazgatási területe.  
 
7. Időtartama: Az egyesület meghatározatlan időre alakult.  
 

III. Fejezet 
Célok és célkitűzések 

 
8. Az UCMR-RMCSSZ célja a fiatalok nevelésének kiegészítése, fizikai és intellektuális fejlesztésük, 
önmaguk megismerése, az új keresésének és megtalálásának szükségessége, aktív részvétel a sport, 
felfedezés, megvalósítás területén, a (felebarátok) közeliek segítése és mindaz, ami egy személy létéhez 
és neveléséhez tartozik.   
 
9. Az egyesület célkitűzései a cél megvalósításának érdekében a következők:  
a. a magyar fiatalok nevelése a cserkész módszer alapján, amelyet a WOSM és Lord Baden Powell a 
mozgalom alapítója dolgozott ki; 
b. a magyar történelmi egyházakkal való együttműködés a vallásos hagyományok változatlan megőrzése, 
a sajátos magyar kultúra ápolása a nemzeti azonosság megőrzése érdekében;  
c. más egyesületekkel, cserkészszövetségekkel, belföldi és külföldi ifjúságokkal való együttműködés;  
d. anyagi és nevelés szempontjából hátrányos helyzetben levő fiatalok támogatása;  
e. az egyesület céljának megvalósítása érdekében kiadványok nyomtatása és terjesztése;  
f. a romániai fiatalok tájékoztatása és nevelése a tömegkommunikációs eszközök és külön tevékenységek 
által annak érdekében, hogy meghiúsítsuk azok emigrálását;  
g. a célkitűzések megvalósításának érdekében sajátos rendezvények szervezése;  
h. népművészeti és más jellegű időleges és állandó kiállítások létrehozása és fenntartása;  
i. táborok, fesztiválok, tanfolyamok, megemlékezések szervezése;  
j. környezetvédő tevékenységek szervezése;  
k. szemináriumok, szimpóziumok, konferenciák szervezése 
l. táncestek, előadások, klubok, könyvbemutatók szervezése és támogatása;  
m. túrák, kirándulások, felfedezőutak, turnék szervezése gyermekek és felnőttek számára belföldön és 
külföldön, múzeumok, emlékművek látogatása;  
n. a vidék turisztikai lehetőségei kihasználásának támogatása, különös tekintettel az agro-turizmusra és 
ökológiai turizmusra;  
o. segítségnyújtás különböző területeken: szakmai felkészülés, bizonyos szakmai területen való 
továbbtanulás;  
p. más tevékenységek, amelyek az egyesület céljának megvalósítását szolgálják.  
q. a többségi párbeszéd előmozdítása - a nemzeti kisebbségek a döntéshozatali és végrehajtási 
intézkedések javítása érdekében 
r. közös értékek teremtése, a diszkrimináció és az előítéletek elleni küzdelem a kulturális, nyelvi, vallási, 
projektalapú közlemények előmozdításával 
s. a nemzeti kisebbségi sajtók etnikai, nyelvi és vallási identitásának garantálására, terjesztésére, 
kifejlesztésére, előmozdítására és fejlesztésére irányuló programok támogatása és szervezése 
t. népi programok és tevékenységek támogatása és szervezése 
u. kapcsolatok kialakítása és fenntartása nem kormányzati szervezetekkel az országon belül és külföldön, 
valamint szervezetekkel és nemzetközi intézményekkel, amelyek kisebbségi tevékenységekkel és az 
etnikai alapon történő megkülönböztetés elleni küzdelemmel foglalkoznak 
v. tudományos kutatás támogatása a nép kapcsolatok területén, valamint a területen tevékenykedő 
szervezetekkel, intézményekkel és személyiségekkel való együttműködés 
w. nemzeti és nemzetközi érdekű kulturális és interkulturális események szervezése és részvétele 
(fesztiválok, előadások, versenyek, kiállítások, bemutatók, vásárok) 



x. a dokumentumanyag beszerzése, szerkesztése, nyomtatása, fordítása és terjesztése 
(számlák, hírlevelek, szórólapok, albumok, folyóiratok, könyvek, tankönyvek, plakátok, bannerek, 
naptárak, napirendek, enciklopédiák, plakátok, audio- és videokazetták, kompakt lemezek , DVD-k, 
multimédia stb.) 
y. reklámszolgáltatások vásárlása 
z. információk és kép kampányok készítése 
aa. egyéb tevékenységek, amelyek szükségesek és megfelelőek a nemzeti kisebbségi igények etnikai, 
kulturális, nyelvi és vallási identitásának megőrzéséhez, érvényesítéséhez és fejlesztéséhez. 
 

IV fejezet 
Vagyon, vagyonforrások kategóriái 

 
10. Az egyesület kezdeti vagyona a 10.584,35 lej összegből áll, amely az egyesület bankszámláján van a 
jogi forma megváltoztatásának időpontjában.  
 
11. Az UCMR-RMCSSZ vagyonához tartoznak ingóságok (ingatlan javakon kívüli más rögzített eszközök, 
leltári tárgyak, forgó eszközök) és ingatlanok, valamint a egyesület aktívája.  
 
12. Az UCMR-RMCSSZ jövedelme a következőkből származik:  
a. tagsági díjak, amelyet a Közgyűlés határoz meg és a SZMSZ szabályoz;  
b. kamatok és osztalékok, amelyek a rendelkezésre álló összegek letétbe helyezéséből származnak, 
törvényes feltételek mellett;  
c. az egyesület által létrehozott kereskedelmi társaságok osztaléka, törvényes feltételek mellett;  
d. gazdasági tevékenységekből származó jövedelem, törvényes feltételek mellett;  
e. adományok, szponzorálás és más ehhez kapcsolódó; 
f. állami költségvetés vagy pedig helyi költségvetésből származó források;  
g. különböző tevékenységek, úgy mint: tanácsadás, szakmai felkészítés különféle területeken 
h. más, törvény által megengedett jövedelmek. 
 
13. A tevékenységek megvalósításához a pénzalap kiutalása csak a tevékenységi programok és a 
jövedelem és kiadások költségvetésének jóváhagyása után történik, ezek elszámolása pedig csak az 
Elnökség jóváhagyásával lehetséges a Tevékenységekről szóló Beszámoló alapján, amelyhez teljes és 
explicit pénzügyi dokumentáció társul.   
 
14. A tevékenységi programon kívül tilos az egyesület nevében pénzalapot gyűjteni és kiutalni.  
 
15. Az egyesületnek jogában áll épületeket, felszereléseket vagy pedig más javakat bérelni, vagy 
vásárolni a tevékenységei megvalósításának érdekében.   
 
16. Az egyesület gazdasági és pénzügyi tevékenysége a jövedelem és kiadások költségvetése alapján 
valósul meg.   
 
17. Az aktuális kiadások fedezése után maradt jövedelmet a Közgyűlés jóváhagyásával az Elnökség 
javasolhatja, hogy a következő célokra használják:   
a. tartalék pénzalap létrehozása,  
b. beruházások megvalósítása,  
c. olyan személyek javadalmazása, akiknek kiemelkedő hozzájárulásuk volt az egyesület célkitűzéseinek 
elősegítésében.  
 
18. Az egyesület könyvelését egy könyvelő fogja végezni, akit az Elnökség jóváhagy.  
 
 

V Fejezet 



A vezető szervek névjegyzéke 
 
19. Az egyesület Elnöksége három személyből áll, név szerint a következők, akiket 4 (négy) évre 
neveznek ki:  
 
Elnök: BÁLINT LAJOS-LÓRÁNT, ***** állampolgár, született *****-án ********* helységben, 
********* megyében, lakhelye: ******, ***. sz, **** megye, személyi igazolványának száma ** ***** 
kiállította ******** ********, ****. **. **-án, személyi száma CNP *************, 
Ügyvezető elnök: MOLNÁR SZILÁRD, ***** állampolgár, született *****-án ********* helységben, 
********* megyében, lakhelye: ******, ***. sz, **** megye, személyi igazolványának száma ** ***** 
kiállította ******** ********, ****. **. **-án, személyi száma CNP *************, 
Mozgalmi vezető: HALMÁGYI ISTVÁN-LEVENTE, ***** állampolgár, született *****-án ********* 
helységben, ********* megyében, lakhelye: ******, ***. sz, **** megye, személyi igazolványának 
száma ** ***** kiállította ******** ********, ****. **. **-án, személyi száma CNP *************. 
 
Az ellenőr szerepét Osvath Maria, mérlegképes könyvelő tölti be engedélyének száma 24662A/2006, 
lakhelye ************, ********* utca, *** sz., * tömb, **-es ajtó, **** megye, személyi 
igazolványának száma ** ******, kiállította ***. ******** ****.**.**-én, kinevezése meghatározatlan 
időre szól.  
 
20. A vezető, ügykezelő és ellenőrző szervek jogait és feladatkörét az egyesület alapszabályzata 
tartalmazza.  

 
VI Fejezet 

Átmeneti és végső rendelkezések, a javak rendeltetési helye a felbomlás esetén 
 
21. Jelen egyesület felbomlik a Közgyűlés egyöntetű szavazata nyomán. Abban az esetben, ha az utolsó 
Közgyűlés titkos szavazás útján egyöntetűen felszámolja az egyesületet, döntést hoz arról, hogy a 
törvényes feltételek mellett olyan jogi személyeknek adják át a vagyont, amelynek az egyesülettel azonos 
célkitűzései vannak, amelyek támogatták az egyesület tevékenységeit, nem lehet átadni természetes 
személyeknek.  
 
22. Jelen iratot kiegészítik az érvényben levő törvényes előírások.  
 
23. Jelen iratot csak írásban lehet megváltoztatni törvény által meghatározott eljárással.  
 
24. A kinevezett személy arra, hogy az illetékes szerveknél megtegye a szükségeseket a módosítások 
bejegyzésére BÁLINT LAJOS-LÓRÁNT elnök ***** állampolgár, született *****-án ********* 
helységben, ********* megyében, lakhelye: ******, ***. sz, **** megye, személyi igazolványának 
száma ** ***** kiállította ******** ********, ****. **. **-án, személyi száma CNP ************* 
 
Alulírott kiadom és aláírom a jelen okiratot,  
 
Aláírások:  
BÁLINT LAJOS-LÓRÁNT ____________________________  
MOLNÁR SZILÁRD ________________________________  
Halmágyi István-Levente________________________  
 


