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I. Rövidítések, jelmagyarázatok 
Szövetség = Romániai Magyar Cserkészszövetség 
SZMSZ – a szövetség Szervezeti és Működési Szabályzata 
ASZ – a szövetség Alapszabályzata  
VKMIKE – Vezetőképzéssel, Képesítéssel, Megbízatással és Igazolással Kapcsolatos Előírások 
MCSSZF – Magyar Cserkészszövetségek Fóruma 
§ − cikkely 
működő csapat = bejegyzett, tagsági-, csapat-hozzájárulási díjjal és csapatjelentéssel napirenden van 
döntő többségének = fele (50%) + egy  
egység = őrs, raj vagy csapat 

II. Bevezetés 
1. §. Jelen szabályzat a Romániai Magyar Cserkészszövetség Szervezeti és Működési Szabályzata. A 

Szervezeti és Működési Szabályzat valamint a szövetség működése megfelel a nem kormányzati 
szervezetekre, az egyesületekre és alapítványokra vonatkozó törvényes előírásoknak, rendeleteknek (OG 
26/2000, L 246/2005). 

2. §. Jelen SZMSZ feladata az ASZ kiegészítése, részletezése és az ASZ-ben foglaltak gyakorlatba 
ültetésének a meghatározása. Az SZMSZ feladata meghatározni a tevékenységek szervezeti, adminisztratív 
és pénzügyi lebonyolításának előírásait.  

3. §. Az ASZ a szövetség legfőbb szabályzata, amely minden más szabályzat és határozat fölött áll. Az 
ASZ módosításokat csak a közgyűlés határozatával lehet megtenni, melynek menete jelen SZMSZ 138. 
pontjában található.  

4. §. A szabályzat elsősorban a vezető, végrehajtó és ellenőrző testületeket/bizottságokat szabályozza 
országos, körzeti és helyi szinten. Megtalálhatók a tagok kötelességei és jogainak előírásai, ezen kívül 
pénzügyi előírások.  

5. §. Jelen SZMSZ előírásai érvényesek minden egységre, testületre, bizottságra és tagra egyaránt. 
6. §. A szövetség Románia területén működő nem-kormányzati jogi szervezet, melyet 1990-ben 

jegyeztek be a Csíkszeredai Törvényszéken, és a Romániában hatályban lévő törvényes előírásokkal és 
rendelkezéssekkel összhangban működik. 

7. §. (1) A szövetség együttműködhet állami és gazdasági szektorral, más egyesületekkel, 
alapítványokkal, egyházakkal a célkitűzései elérése és a programok megvalósításának érdekében. 
 (2) Az együttműködés kiterjedhet más cserkészszervezetekre is programok és tevékenységek 
szerevezésében.  

8. §. A fiatalok nevelése elsődlegesen a kulturális, lelki, fizikai, környezetvédelmi és szociális 
programok segítségével történik, melyeknek alapja a cserkész módszerek alkalmazása, a 10 cserkésztörvény 
és a fogadalom, de más tevékenységek is használhatók a cél és célkitűzések elérése érdekében.   

III. Formai alapok 
9. §. (1) A szövetség hivatalos elnevezése (bejegyzés szerint): „Asociația Uniunea Cercetaşilor 

Maghiari din România – Romániai Magyar Cserkészszövetség” 
 (2) Belső iratokban használható csak a Romániai Magyar Cserkészszövetség elnevezés.   

10. §. A szövetség elnevezése angolul: Hungarian Scout Association in Romania 
11. §. (1) A szövetség rövidített elnevezése: UCMR-RMCSSZ 

 (2) Belső iratokban használható az RMCSSZ rövidítés.  
12. §. A szövetség székhelye: RO-530210 Miercurea Ciuc, str. Petőfi Sándor nr. 53, jud. Harghita, 

ROMANIA 
13. §. A szövetség levelezési címe: RO-530220 Miercurea Ciuc, OP. 1 CP. 59, jud. Harghita, ROMANIA 
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14. §. A szövetség jelvénye és színei: a kettős liliom; fehér, fekete, zöld és sárga. Az arculati előírások 
tartalmazzák a pontos leírást és ennek használati módját. 

15. §. A szövetség köszöntése: Jó munkát! 
16. §. A szövetség jelmondata: Légy résen! 
17. §. (1) A szövetség bélyegzőinek tartalmazniuk kell:  
  - a szövetség hivatalos elnevezését,  
  - a szövetség jelvényét  

 (2) A körzetek bélyegzőinek tartalmazniuk kell: 
  - a szövetség hivatalos elnevezését,  

  - a szövetség jelvényét 
  - a körzet megnevezését román és magyar nyelven  
 (3) A cserkészcsapatok bélyegzőinek tartalmazniuk kell: 
  - a szövetség rövidített elnevezését,  
  - a település nevét román és magyar nyelven, ahol be van jegyezve 
  - a cserkészcsapat számát és nevét 
  - a szövetség jelvényét 
 (4) Minden bélyegző a szövetség tulajdona, és csak az arra jogosultak használhatják.  

IV. Eszmei alapok 
18. §. A cserkészet meghatározása: A cserkészet valláserkölcsi alapon működő ifjúságnevelő 

mozgalom és életforma. A cserkészet mindenki számára nyitott származástól, nemtől, társadalmi és vagyoni 
helyzettől, valamint felekezettől függetlenül. A cserkészetben résztvevő személyek önkéntesen, saját szabad 
elhatározásukból tevékenykednek a szövetséggel annak Alapszabályával és szabályzataival összhangban. A 
cserkészet mentes a pártpolitikától, pártokat, képviselőket, képviselő-jelölteket nem támogat, és tőlük 
támogatást nem fogad el. A cserkészet vállalja valláserkölcsi alapon álló küldetését a társadalomban, ezért 
felmutatja az általa képviselt értékeket a társadalom számára, megismerteti értékrendjét, és keresi az 
együttműködés lehetőségeit minden olyan személlyel és szervezettel, akik vagy amelyek vele rokon 
alapelveket vallanak; és nem működik együtt azokkal a személyekkel és szervezetekkel, akik vagy amelyek 
célkitűzései ellentétesek a cserkészet alapelveivel. A cserkészet célját, alapelveit és nevelési módszereit a 
cserkészet alapítója, Lord Robert Baden-Powell of Gilwell (továbbá Bi-Pi) határozta meg. 

19. §. A cserkész meghatározása: Cserkésznek nevezzük azt a természetes személyt, aki szabad 
elhatározásból a cserkészmozgalom alapítója (Bi-Pi) által megfogalmazott, istenhitre épített és valláserkölcsi 
alapokon álló, a Cserkész Világszövetség által képviselt, a világ cserkészei és cserkészszövetségei, közöttük a 
szövetség által vallott cserkészeszmények és jelen SZMSZ 23. pontjában leírt cserkésztörvény szerint kíván 
további élete során élni, és aki cserkésztársai közösségében a jelölt idő elteltével, a megfelelő cserkésztudás 
elsajátítását követően, cserkészvezetői egyetértésével, a közösség előtt a cserkészfogadalom letételével 
ezen szándékát ünnepélyesen is kinyilvánította. 

20. §. A szövetség célja, hogy a társadalmat olyan életrevaló, elkötelezett, felelős, egészséges 
polgárok alkossák, akiknek fontos, hogy önmaguk folyamatos nevelése által az Isten felé növekedjenek. 
Ennek eléréséért ifjúságnevelést végez önkéntesei által, illetve életmodellt nyújt. Mindezt saját nem-
formális nevelési módszerével végzi. 

21. §. A szövetség által felhasznált eszközök: A szövetség céljai megvalósítása érdekében felhasználja 
mindazokat az eszközöket, amelyek a cserkészet szellemiségével és Románia hatályban lévő törvényeivel 
összhangban vannak. 

22. §. A szövetség nevelési módszere: A cserkésznevelés átfogó elveinek és módszertanának 
kidolgozása a vezetőtanács és a nevelési vezető feladata, melyet a vezetőtanács szabályzatokba foglalhat, 
illetve ezeken alapuló próbarendszereket alkothat. A cserkésznevelés alapelveit az alapító Bi-Pi fogalmazta 
meg: 

a. a lelkiismeretre hallgató folyamatos önnevelés, 
b. a cselekedve tanulás, 
c. a kiscsoportos foglalkozás (6-10 fős őrs), 
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d. a cserkésztörvények és a fogadalom, 
e. az állandóan ösztönző programok (pl. a próbarendszer). 

23. §. A cserkésztörvények: A cserkésznevelés és a cserkészmunka alapja a tíz pontból álló 
cserkésztörvény. Megtartására a cserkészjelöltek fogadalmat tesznek. A cserkésztörvény szövege a 
következő: 

1. A cserkész egyenes lelkű és feltétlenül igazat mond. 
2. A cserkész híven tejesíti kötelességeit, amelyekkel Istennek, hazájának és embertársainak tartozik. 
3. A cserkész, ahol tud, segít. 
4. A cserkész minden cserkészt testvérének tekint. 
5. A cserkész másokkal szemben gyengéd, magával szemben szigorú. 
6. A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz és kíméli a növényeket. 
7. A cserkész feljebbvalóinak jólélekkel és készségesen engedelmeskedik. 
8. A cserkész vidám és meggondolt. 
9. A cserkész takarékos. 
10. A cserkész testben és lélekben tiszta. 

24. §. A kiscserkész-törvény: A cserkészeknél fiatalabb korosztályú kiscserkészek törvénye a 
kiscserkész-törvény, amely a cserkésztörvény elővételezése, és amely megtartására a kiscserkészek ígéretet 
tesznek. A kiscserkész-törvény szövege a következő: 

1. A kiscserkész engedelmes. 
2. A kiscserkész segítőkész és szereti a rendet. 

25. §. A cserkészfogadalom: A cserkészjelöltek megfelelő felkészülés és a jelöltpróba sikeres letétele 
után vezetőik és cserkésztestvéreik jelenlétében fogadalmat tesznek arra, hogy a cserkésztörvényt további 
életük során megtartják. A cserkészjelöltek a cserkészfogadalom letételével válnak cserkésszé. A 
cserkészfogadalom szövege a következő: 

“Én, (fogadalmat tevő neve) fogadom, hogy híven teljesítem kötelességeimet, amelyekkel Istennek, 
hazámnak, nemzetemnek és embertársaimnak tartozom. Minden lehetőt megteszek, hogy másokon 
segítsek. Ismerem a cserkésztörvényeket és azokat mindenkor betartom. Isten engem úgy segéljen! ” 

26. §. A felnőtt- és öregcserkész fogadalom: A felnőtt- és öregcserkészek fogadalmukat vezetőik és 
cserkésztestvéreik jelenlétében akkor teszik le, amikor megfelelően felkészültek, vagy korábban már 
cserkészek voltak, és a nagykorúságot elérve a felnőtt- és öregcserkészek közé kívánnak lépni. A felnőtt- és 
öregcserkész fogadalom a cserkészfogadalom kiteljesítése. A felnőtt- és öregcserkész fogadalom szövege a 
következő: 
 “Én, (fogadalmat tevő neve) fogadom, hogy híven teljesítem kötelességeimet, amelyekkel Istennek, 
hazámnak, nemzetemnek és embertársaimnak tartozom. Minden lehetőt megteszek, hogy másokon 
segítsek. Ismerem a cserkésztörvényeket és azokat mindenkor betartom. Példámmal és munkámmal arra 
törekszem, hogy a társadalom, a család és az egyes emberek életében a cserkésztörvények szelleme minél 
jobban megvalósuljon. Isten engem úgy segéljen!” 

27. §. A kiscserkész-ígéret: A kiscserkész-jelöltek megfelelő felkészülés után vezetőik és kiscserkész 
testvéreik jelenlétében ígéretet tesznek. A kiscserkész-jelöltek ígérettételükkel vállnak kiscserkészekké. A 
kiscserkészeket fiatal cserkészjelölteknek tekintjük. A kiscserkész-ígéret a cserkészfogadalom elővételezése. 
A kiscserkész-ígéret szövege a következő: 
 „Én, (ígérettevő neve) ígérem, hogy jó leszek. Ismerem a kiscserkész törvényeket, és ezeket 
mindenkor megtartom.” 

28. §. A vezetői fogadalom szövegét a VKMIKE tartalmazza.  

V. Tagok 
29. §. A szövetség rendes tagjai: 

a. Farkaskölyök 5-7év óvoda  
b. Kiscserkész 8-10év I-IV osztály 
c. Cserkész 11-14év V-VIII osztály 
d. Felfedezők 15-18év IX-XII osztály 
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e. Vándor 19-22év egyetem 
f. Felnőtt 23 évtől  
g. Öregcserkész 50 évtől 

30. §. Tiszteletbeli tag: 
 (1) A tisztséget közgyűlési határozat alapján lehet adományozni azon személyeknek vagy 
szervezeteknek, ezek vezetőin keresztül, akik hozzájárultak a szövetség jó működéséhez. 
 (2) A tisztség cserkészcsapat szinten is adományozható, amennyiben a cserkészcsapat 
vezetősége úgy dönt.   

31. §. Tiszteletbeli csapatvezető: 
Tiszteletbeli csapatvezető címet adományozhatnak csapat szinten fontos, maradandó és kiemelkedő 
cselekedetekért, melyekkel elősegítette a cserkészcsapat célkitűzéseinek elérésért. 
A tisztséget intézménynek is lehet adni, az intézmény vezetőjén keresztül, amennyiben eleget tesz a fenti 
feltételeknek. Ebben az esetben csapatvezetőségi döntésre van szükség és ezt közölni kell az elnökséggel. 

32. §. Tiszteletbeli elnök: 
Ezt a tisztséget csak a közgyűlés határozata alapján lehet valakinek adományozni maradandó és kiemelkedő 
cselekedetekért, melyekkel elősegítette a szövetség célkitűzéseinek elérésért.   
A tisztséget intézménynek is lehet adni, az intézmény vezetőjén keresztül, amennyiben eleget tesz a fenti 
feltételeknek. 

33. §. A tiszteletbeli elnök és tag közgyűlésen való megválasztása titkos szavazással történik. A tisztség 
adományozásához döntő többség szükséges. 

34. §. Az intézmények esetében a tisztséget (elnök és/vagy tag) meg kell újítani minden egyes 
alakalommal, amikor az intézmény vezetője megváltozik. 

35. §. A tiszteletbeli tisztségeket közgyűlési határozattal lehet visszavonni, amennyiben a személy 
vagy intézmény anyagilag vagy morálisan károsítja a szövetséget.  

36. §. A szövetség vagy ennek valamely csapata által adományozott tiszteletbeli elnök és/vagy tagság 
után nem kell tagdíjat fizetni.  

37. §. (1) A szövetség rendes tagságának megszerzési feltétele a próbaidő letelte után a 10 
cserkésztörvény, valamint a korosztályának szóló próbaanyag ismerete, fogadalom/ígéret letétele és a 
tagsági kérvény kitöltése. 
 (2) 18 éven aluliak esetében szükséges a szülő vagy a gyám írásos beleegyezése is.  

38. §.  (1) A próbaidő letelte alatt próbaidős cserkésznek nevezzük a csapatba jelentkezett gyereket. A 
próbaidő min. 6 hónap, ez az idő alatt sajátítja el a korosztályának megfelelő próbaanyagot, a 
cserkész/kiscserkész törvényeket, és az ígéret/fogadalom szövegét.  

(2) A próbaidő leteltével ígéretet/fogadalmat lehet tenni és a szövetség rendes tagjává válni. 
39. §. Az ígéret-/fogadalomtétel képesített cserkész vezető (min. segédvezetői képesítés) vezetésével 

történik. 
40. §.  (1) Amennyiben a 17. §. és 19. §. feltételei teljesülnek, cserkészigazolványt kap a rendes tag, és 

ettől a perctől kezdve jogosult a cserkészegyenruha viselésére. A cserkészegyenruha viselésének szabályait a 
Ruházati előírások tartalmazzák. 
 (2) A cserkészigazolványt a bejelentkezési és nyilvántartási lap alapján állítja ki a szövetség elnöksége 
országos szinten, és tartalmazza a következő kötelező adatokat:  

a. a szövetség hivatalos megnevezését 
b. egyedi azonosítót 
c. az igazolvány tulajdonosának nevét 

41. §.  (1) A rendes tagok éves tagdíjat fizetnek a szövetségnek 
(2) A cserkészcsapatok fenntartási díjat fizetnek a szövetségnek. 
(3) A tagdíj és fenntartási díj nagyságát évente hagyja jóvá a közgyűlés ⅔ többséggel a következő 

évre. 
42. §. A rendes tag jogai: 

a. viselheti a cserkészegyenruhát 
b. részt vehet a rendezvényeken 
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c. részt vehet a vezetőképző folyamatokon 
d. részese lehet azon ösztönző és progresszív folyamatoknak, melyek érdeklik 
e. véleményt nyilváníthat, és részt vehet a szövetség életében 
f. használja a csapatok tulajdonaiban lévő felszerelést 
g. választhat és választható a körzeti és szövetségi tisztségekre 
h. feladatot vállalhat 
i. átigazolhat egyik csapatból a másikba írásos kérvény alapján, melyet láttamoznia kell 

mindkét csapat vezetőjének egyaránt (elbocsájtó és befogadó) 
j. egy időn belül több szervezetnek is tagja lehet, amennyiben azon tagság nem ellentétes a 

szövetség céljával.  
43. §. A rendes tag kötelezettségei: 

a. tagja egy cserkészcsapatnak, őrsnek  
b. felelősséget vállal 
c. betartja a Szövetség Alapszabályzatának, a Szervezeti és Működési Szabályzatnak és más 

belső működési szabályzatoknak az előírásait 
d. részt vesz a tevékenységeken/rendezvényeken 
e. elvégezi a felvállalt feladatot, amennyiben erre nem képes, akkor időben értesíti a felettesét 
f. elfogadja az egység döntéseit, amelynek tagja, és nem cselekszik ellenkezőleg 
g. időben fizeti ki a tagdíjat és más anyagi hozzájárulást, amivel a szövetségnek tartozik 
h. nem használja a szövetség anyagi hátterét saját célja, csak olyan dolgokra, amik az egység 

működését elősegítik 
i. köteles a szövetség, annak vezető szerveivel, valamint többi tagjával és szervezeti egységével 

összhangban, a szövetség célkitűzései alapján tevékenykedni 
j. nem lehet vallás- vagy magyarellenes szervezet tagja, nem támogathat ilyeneket, valamint 

nem támogathat más szervezetek vagy személyek által tett vallás-, vagy magyarellenes 
kijelentéseket, megnyilvánulásokat, cselekedeteket 

44. §. A rendes tagság elveszthető, ha: 
a. a tag, írásban kérvényezi; 
b. kitiltás esetén:  

• a cserkésztörvényekkel összeegyeztethetetlen viselkedés esetén 

• nem tesz eleget a rendes tagok kötelezettségeinek 

• a döntés meghozható csapatvezetőségi vagy fegyelmi és etikai bizottsági szinten, a 
kihágás jellege szempontjából 

• a csapatvezetőségi döntéseket a fegyelmi és etikai bizottságnál lehet fellebbezni 

• a csapatvezetőségi döntéseket a fegyelmi és etikai bizottsággal közölni kell 
c. halál esetén. 

VI. Vezetőség 
45. §. Azon rendes tagok, akik vezetői tisztséget töltenek be a szövetség valamely struktúrájában, 

ugyanazon időben nem tölthetnek be aktív politikai vezetői szerepkört.  

A. Cserkészcsapat szint 
46. §. Cserkészcsapatnak nevezzük a cserkészek, cserkészjelöltek, farkaskölyök, kis-, barangoló-, 

vándor-, felnőtt- és öregcserkészek azon saját elhatározásukból az Alapszabályzat és a szövetség szabályzatai 
szerint létrehozott meghatározott helyi közösségét. 

47. §. A cserkészcsapat alapítási és működési előírásait A cserkészcsapat alapítási és működési 
szabályzat tartalmazza. 

48. §. Cserkészcsapat-szinten a legfelsőbb döntéshozó szerv a csapatvezetőség, amelynek a vezetője a 
csapatvezető. 

49. §.  (1) A csapatvezetőség a cserkészcsapat rendes tagjaiból tevődik össze, akik betöltötték a 18 
életévüket és/vagy vezetői képesítéssel rendelkeznek (VKMIKE III. fejezet alapján). 
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(2) A csapatvezetőség tagja lehet a csapat tiszteletbeli tagja is, de csak tanácskozási joggal rendelkezik.  
50. §. Csapatvezető lehet: 

a. Minden rendes tag, aki betöltötte a 20. életévét, és cserkészvezetői képesítéssel rendelkezik 
(VKMIKE III. 2. pont alapján). Alakuló csapat nem kaphat végleges működési engedélyt, amíg 
nincs képesített vezetője a csapatnak.   

b. A csapatvezetőség döntő többséggel választja meg  
51. §. A csapatvezetői megbízatást csak a szövetség elnöksége vonhatja vissza a fegyelmi és etikai 

bizottság döntése alapján, a csapatvezetőség döntő többséges szavazása esetén vagy a fenntartó testület 
javaslata alapján. 

52. §. A csapatvezető jogai:  
a. a rendes tagok jogaival megegyezőek 
b. szavazati joggal rendelkezik a közgyűlésen 
c. döntési, aláírási és bélyegzőhasználati joga van a csapat ügyvitelében 

53. §. A csapatvezető kötelezettségei: 
a. a csapatjelentés, tagsági díj és csapatfenntartási díj határidőre való befizetése 
b. részt venni az éves közgyűlésen 
c. a cserkészcsapat adminisztratív és képviseleti ügyvitele  
d. legkevesebb 3 évente részt venni minimum egy továbbképzésen, amelyet a szövetség 

szervez és/vagy hirdet meg  
54. §. Amennyiben a csapatvezető folyamatosan (egymást követő 2 év) nem teljesíti a 53. §. cikkely, 

a., b. és c. pontokban megfogalmazott kötelezettségeit, az ügyet a fegyelmi és etikai bizottság köteles 
kivizsgálni.  

55. §. (1) A fenntartó testület a cserkészcsapat zökkenőmentes működését biztosító jogi szervezet 
vagy fizikai személyek társulása.  

(2) Feladata a csapatvezető munkájának a könnyítése, a csapat anyagi hátterének a biztosítása és az 
adminisztrációs ügyvitel elősegítése. 

(3) A fenntartó testület működését és részletes hatáskörét A cserkészcsapat alapítási és működési 
szabályzat, Fenntartó testületre vonatkozó fejezete tartalmazza. 

B. Körzeti szint 
56. §. (1) A körzet egy meghatározott földrajzi és/vagy adminisztratív területen lévő csapatokat 

összefogó egység. 
 (2) A körzetek létrehozását és/vagy felosztását a közgyűlés hagyja jóvá, a benyújtott javaslatok 
alapján.   

57. §. Körzeti szinten a legfelsőbb döntéshozó szerv a körzeti tanács.  
58. §. (1) A körzeti tanács tagjai a körzetben működő cserkészcsapatok vezetői vagy ezek megbízottjai.   
(2) Tagja lehet a körzeti tanácsnak a körzet tiszteletbeli elnöke és/vagy tagjai, de csak tanácskozási 

joggal vehetnek részt a gyűléseken.  
59. §. A körzeti tanács felépítése: 

a. körzetvezető 
b. körzeti ügyvezető 
c. körzeti mozgalmi vezető 

60. §. Igény esetén a körzeti tanács felépítése bővíthető az elnökségi felépítés mintájára.   
61. §. (1) Körzetvezető lehet az adott körzethez tartozó bármely rendes tag, aki teljesíti egy időben a 

következő feltételeket: betöltötte a 20. életévét és cserkészvezetői képesítéssel rendelkezik (VKMIKE III. 2. 
pont alapján), valamint minimum 2 év aktív cserkész múlttal rendelkezik. 
 (2) Más körzeti tisztséget betölthet a körzethez tartozó bármely rendes tag. 

62. §. A körzetvezető feladatai: 
a. a körzetébe tartozó csapatok tevékenységének az összehangolása és szemlézése 

b. megszervezi és levezeti a körzeti tanácskozásokat 

c. közreműködik a körzeti tevékenységek megszervezésében. 
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63. §. A körzeti ügyvezető feladatai: 
a. vezeti a körzeti tanácskozások jegyzőkönyvét, elkészíti ezek kivonatát és szétküldi az 

illetékeseknek, egy példányt eljuttat a szövetség központi irodájába. 
b. körzeti irodát működtet 
c. vezeti a körzet ügyvitelét 
d. felel a körzet pénzügyi és gazdasági tevékenységéért 
e. felel a körzet anyagi forrásainak az előteremtéséért 
f. elkészíti a körzeti költségvetés-tervezetet és pénzügyi beszámolót  
g. segíti a szövetség gazdasági vezetőjének munkáját, együtt a többi körzet ügyvezetőivel 
h. amennyiben a körzete jogi személyiséggel rendelkezik, koordinálja azt, és felelős az anyagi 

ügyvitelért 
64. §. A körzeti mozgalmi vezető feladatai: 

a. felel a körzeti és esetenként az országos események szervezéséért és koordinálásáért, 
inspirálásáért, strukturálásáért 

b. segíti a körzetben tevékenykedő csapatok működését 
c. munkakapcsolatot tart fenn a csapatvezetőkkel 
d. felel a körzet nevelési munkájának az összehangolásáért 
e. felel a körzeti eseménynaptár és éves munkaterv összeállításáért 
f. előkészíti az éves/négyéves nevelési tervet 
g. koordinálja a korosztályi programokat 
h. segíti a szövetség mozgalmi vezetőjének munkáját, együtt a többi körzet mozgalmi 

vezetőjével 
65. §. A körzeti megbízatások visszavonhatók a körzeti tanács és/vagy fegyelmi és etikai bizottság 

döntése értelmében. 

C. Szövetségi szint 
66. §. A szövetség testületei a következők: 

a. közgyűlés 
b. elnökség 
c. vezetőtanács 
d. ellenőrző bizottság 
e. fegyelmi és etikai bizottság 
f. más bizottságok 
g. más megbízatások 

C.a. Közgyűlés 
67. §. (1) A szövetség legfelsőbb döntéshozó szerve a közgyűlés.  

 (2) A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik a naptári év első trimeszterében.   
 (3) Rendkívüli közgyűlés összehívható az elnök kérésére vagy a működő csapatok döntő többségének 
kérésére. 
 (4) A közgyűlést az elnök vezeti. Kérésére más cserkészvezető is megteheti ezt a munkát.  

68. §. A közgyűlés tagjai  
a. az elnökség 
b. az ellenőrző bizottság tagjai 
c. a fegyelmi és etikai bizottság tagjai 
d. más bizottságok vezetői vagy meghatalmazott helyettesei 
e. csapatvezetők   

69. §. A közgyűlés döntőképes, ha a tagok fele plusz egy arányban jelen vannak, ennek hiányában egy 
óra várakozási idő után a KGY a jelenlévők számától függetlenül döntőképessé válik. 

70. §. A közgyűlés munkálataiban tanácskozási joggal részt vehetnek a képzett vezetők, valamint az 
elnökség meghívottai, tiszteletbeli tag(ok) és elnök(ök). 
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71. §. A közgyűlés határozatait döntő többséggel hozza meg. Alapszabályzat módosításhoz, csapat 
kizáráshoz, illetve egy tisztségviselő visszahívásához a szavazatok kétharmados többsége szükséges. 

72. §. Ha a közgyűlés jelenlévő tagjainak egyharmada kéri a titkos szavazást, akkor azt kötelező 
teljesíteni. 

73. §. Személyre történő szavazás esetén kötelező a titkos szavazás! Ha több jelölt van és az első 
szavazás rendjén senki sem szerezte meg a szavazatok döntő többségét, akkor meg kell ismételni a 
szavazást. Ebben az esetben már csak arra a két személyre kell szavazni, akik a legtöbb szavazatot kapták. Ha 
így sem eredményes a választás, akkor sorshúzással kell dönteni. 

74. §. Amennyiben valamelyik csapatvezető egy személyben elnökségi tag vagy bizottsági vezető is, 
abban az esetben a csapatvezetői minőségéből adódó szavazati jogát átruházza egy általa megbízott 
személyre. 

75. §. A Közgyűlés hatásköre: 
a. meghallgatja a jelentéseket, majd elfogadja vagy visszautasítja azokat; visszautasítás esetén 

visszavonja a megbízatást és jelen SZMSZ szerint jár el  
b. a stratégia (rövid, közép és hosszú távú) megvitatása és jóváhagyása 
c. jóváhagyja a szövetség pénzügyi tervét az adott naptári évre 
d. jóváhagyja vagy elutasítja azon körzetek kérelmeit, akik jogi személyiséget akarnak 

létrehozni 
e. jóváhagyja az éves tagdíjat és csapat fenntartási díjat 
f. szükség esetén módosítja az alapszabályzatot 
g. megválasztja vagy visszahívja az elnökséget, a fegyelmi és etikai, illetve ellenőrző bizottság 

tagjait 
h. kétharmados többséggel jóváhagyja az új csapatok felvételét, indokolt esetben visszavonja a 

csapatok működési engedélyét 
i. a körzetek létrehozása és indokolt esetben összevonása, esetleg megszüntetése 
j. dönt a tiszteletbeli címek, illetve a kitüntetések odaítéléséről 
k. az elnökség bővítése/csökkentése 

C.b. Elnökség 
76. §. Az elnökség a szövetség operatív döntéshozó testülete, ami a két közgyűlés között intézi a 

szövetség ügyeit, de nem bírálhatja felül a közgyűlés döntéseit. 
77. §. (1) Az elnökség tagja lehet bármely 25. életévét betöltött rendes tag, aki rendelkezik cserkész 

vezetői képesítéssel (VKMIKE III. 2. pont alapján), nyilatkozik arról, hogy aktív, erkölcsös, keresztény hitéletet 
él, anyagilag független, családi állapota stabil és legkevesebb 5 éve aktív tagja a Szövetségnek.  
 (2) A cserkész vezetői képesítés alól különleges esetben el lehet tekinteni, de ebben az esetben az 
elnökségi tag vállalja, hogy 3 éven belül megszerzi a segédvezetői képesítést. 
 (3) Egyes elnökségi tisztségek esetében ajánlott a felsőfokú szakirányú végzettség.  
 (4) Az elnökség mozgalmi ágához tartozó vezetőknek kötelezően aktív vezetőknek kell lenniük a saját 
csapatuk életében. 
 (5) Az elnökségi tagság általi jogokat és kötelezettségeket, az új tag aláírásával is megerősíti, mely által 
valószínűsíti, hogy az elvállalt feladatokat mandátuma végéig teljesíti. 
 (6) A választott tisztségből való lemondás, a bejelentéstől számított legkevesebb 30 napon belül lép 
érvénybe. A felmondási idő alatt a lemondott személy köteles átadni tisztségét és a folyamatban levő 
ügyeket rendezni/átadni. 

78. §. Az elnökség megbízatása négy évig tart. Ha időközben valaki lemond, vagy nem tudja teljesíteni 
a vállalt feladatot, akkor a vezetőtanács más vezetőt választ tisztségre, akinek a megbízatása a megkezdett 
ciklus végéig tart és az első közgyűlés alkalmával a közgyűlés jóváhagyja.  

79. §. Az elnökségi megbízatások visszavonhatók a közgyűlés és/vagy fegyelmi és etikai bizottság 
döntése alapján. 

80. §. Az ASZ 37. pontja alapján a szövetség elnöksége 3 tagból tevődik össze: 
a. elnök 
b. ügyvezető elnök 
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c. mozgalmi vezető 
81. §. Az ASZ 43. pontja értelmében szükség esetén az elnökségi struktúra bővülhet.  
82. §. Az elnökség hatásköre: 

a. összehívja a közgyűlést 
b. végrehajtja a közgyűlés határozatait 
c. irányítja és ellenőrzi a szövetségi kiadványok megjelenését 
d. előteremti a szövetség működéséhez szükséges anyagi hátteret 
e. felel a szövetség működéséért 
f. összeálltja és a KGY elé terjeszti az éves tevékenységi és költségvetési tervezetet 
g. összehívja a vezetőtanácsot 
h. felel az országos rendezvények összehangolásáért a szövetség célkitűzéseivel, stratégiájával. 
i. kinevezi az országos rendezvények felelőseit 
j. működési engedélyt bocsát ki és von vissza a cserkészcsapatoktól a közgyűlési határozat 

alapján 
k. jóváhagyja a külföldre utazó cserkészek listáját 
l. elkészíti az országos eseménynaptárt 
m. elkészíti az együttműködési szerződéseket, megállapodásokat 
n. együttműködési kapcsolatot tart fent az állami, regionális és helyi hatóságokkal, valamint 

más civil szervezetekkel és cserkészszövetségekkel Romániából vagy országhatárokon 
kívülről 

o. javaslatot tesz a közgyűlésnek a tiszteletbeli elnök és/vagy tagság adományozására 
p. külsős konfliktus esetén megbízást ad a szövetség érdekeinek a képviseletére 
q. kinevezi a személyt, személyeket, akik a szövetséget képviselik különböző belföldi és külföldi 

fórumokon, majd beszámolót kér a képviseletről 
r. más megbízatások feladatköri leírásainak összeállítása 

83. §. (1) Az elnökség határozza meg az elnökségi tagok feladatkörét, a szövetség prioritásai alapján. 
 (2) Az elnökségi tagok feladatköri leírása, hatáskörei jelen szabályzatban kerülnek kidolgozásra. 

84. §. Bármely elnökségi tag 3 egymásután következő igazolatlan hiányzása az elnökségi találkozókról 
maga után vonja az elnökségi tag felfüggesztését és az 78. §. pontban foglaltak alapján új elnökségi tag 
kinevezését. 

85. §. Bizalmatlansági és becsületbeli gondok felmerülése esetén joga van felfüggeszteni más 
elnökségi tagot. 

86. §. Az elnökségi találkozó döntőképes amennyiben ⅔ a tagoknak jelen van.  
87. §. Az elnökségi döntések a jelenlevők döntő többségével születnek.  
88. §. Két elnökségi találkozó között, a döntéseket elnök, ügyvezető elnök és a mozgalmi vezető 

konszenzus alapján is meghozhatják.  
89. §. (1) Az elnökségi találkozókon jelen van, szavazati jog nélkül, a szövetség pénztárosa és az iroda 

vezetője. 
 (2) Az elnökségi találkozókon mások is részt vehetnek (szükség esetén) szavazati jog nélkül az 
elnökség meghívására.   

90. §. (1) Az elnökségi találkozókon jelen van, szavazati jog nélkül, a szövetség fizetett alkalmazottja(i). 
 (2) Az elnökségi találkozók alkalmával jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet a találkozó végén 
láttamoznak a jelenlévők. A találkozót követő 7 napon belül elkészül a jegyzőkönyv kivonata, és a 
jegyzőkönyv író kiküldik az érintetteknek.   

91. §. Az elnök feladatköre, hatásköre: 
a. a szövetség hivatalos, általános képviselője jogi, pénzügyi és szervezeti szinten 
b. felügyeli, irányítja és felel az elnökség munkájáért 
c. felel a közgyűlés határozatainak végrehajtásáért 
d. összehívja és vezeti az elnökséget 
e. láttamozza az elnökségi határozatokat 

92. §. Az ügyvezető elnök feladatköre, hatásköre: 
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a. A szövetség képviselője jogi, pénzügyi és szervezeti szinten 
b. Az elnök akadályoztatása esetén átveszi ennek hatáskörét 
c. előkészíti a közgyűlést a vezetőtanács döntései, javaslatai alapján 
d. előkészíti a vezetőtanács találkozásait 
e. nyilvántartja a szövetség csapatait 
f. nyilvántartja a szövetség rendes és tiszteletbeli tagjait 
g. felel a rendes tagok igazolványainak a kibocsátásáért 
h. kidolgozza az éves költségvetés tervét és előkészíti a pénzügyi beszámolót 
i. biztosítja a szervezet zökkenőmentes működését és anyagi stabilitását 
j. felel a szövetség belső szabályzatainak a kidolgozásáért és ezek betartásáért 
k. segíti a körzetek által bejegyzett jogi személyek létrehozását, ezek működését 
l. a szövetségi alkalmazottak az alárendeltségében dolgoznak. 
m. felel a külkapcsolatok zökkenőmentes működéséért 
n. felel a szövetségi külső és belső kommunikációjának működéséért  
o. A feladatok elvégzésére munkatársakat kér fel! 

93. §. Az mozgalmi vezető feladatköre, hatásköre: 
a. felel az országos és nemzetközi események szervezéséért és koordinálásáért, inspirálásáért, 

strukturálásáért 
b. segíti a csapatok és körzetek működését, személyes kapcsolatot tart fenn a vezetőkkel 
c. munkakapcsolatot tart fenn a csapatvezetőkkel 
d. felel a szövetség nevelési munkájának az összehangolásáért 
e. felel a szövetségi eseménynaptár és éves munkaterv összeállításáért 
f. előkészíti az éves/négyéves nevelési tervet 
g. koordinálja a korosztályi programokat 
h. felel az új csapatok bejegyzéséért, ellenőrzi a beadott iratokat, és kiadja a működési engedélyt 
i. felel a próbarendszerek kidolgozásáért és adaptálásáért, gyakorlatba ültetéséért 
j. felel azért, hogy a szövetség által kiadott kiadványok egyezzenek a nevelési koncepcióval 
k. biztosítja a megfelelő szintű és minőségű cserkészirodalmat 
l. irányítja a lelki vezetők tevékenységét 
m. felel és irányítja a különböző szintű vezetőképzőket, továbbképzőket 
n. tájékoztatja a csapatokat a szövetségen belüli és kívüli képzési lehetőségekről 
o. 01. Bem József cserkészcsapat vezetője 
p. A feladatok elvégzésére munkatársakat kér fel! 

C.c. Vezetőtanács 
94. §. A szövetség tisztségviselőinek a testülete. 
95. §. A vezetőtanácsot az elnök hívja össze évente minimum 2 alkalommal tanácskozás céljából. 
96. §. A vezetőtanács tagjai: 

a. az elnökség 
b. a bizottságok tagjai 
c. a körzeti vezetőség 

97. §. A vezetőtanács hatásköre: 
a. min. 3 hónappal a tisztújító közgyűlés előtt összeállítja a jelölhető személyek listáját 
b. elősegíti a közgyűlés előkészítését, napirendi pontokat javasol 
c. véleményt nyilvánít a szövetség működését illetően  
d. az ASZ és az SZMSZ módosítások megvitatása 
e. segíti az elnökség munkáját 

98. §. A vezetőtanács nem döntéshozó testület, csak konzultatív szerepe van.  
99. §. Az elnökség meghívására tanácskozási joggal más meghívottak is részt vehetnek a 

vezetőtanács ülésen.  
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C.d. Ellenőrző bizottság 
100. §. Az ellenőrző bizottság ellenőrzi az elnökségi feladatkörök megtartását és jogszerű végzését.  
101. §. Az ellenőrző bizottság tagjai nem lehetnek az elnökség és a fegyelmi és etikai bizottság tagjai 

vagy pedig más bizottság elnökei. 
102. §. Az ellenőrző bizottságnak 2 állandó tagja van: 

a. jogi ellenőr 
b. pénzügyi ellenőr 

103. §. Az ellenőrző bizottság hatásköre: 
a. a szövetség gazdálkodásának, költségvetésének, zárszámadásának helyessége 
b. a szövetségi közgyűlés határozatainak megtartása, végrehajtása 
c. az ide vonatkozó törvények, rendelkezések, szabályzatok megtartása, teljesítése 
d. a gazdasági műveletek indokoltsága, gazdaságossága, valamint az, hogy mennyire szolgálják a 

szövetség érdekeit 
e. a megkötött szerződések indokoltsága, mennyire szolgálják a szövetség érdekeit, célkitűzéseit, 

s a gazdasági, társadalmi és erkölcsi hozamát 
104. §. Az ellenőrzés célja nemcsak a hiba, a hiányosság, a szabálytalanság és a vétkes (vétkesek) 

felderítése, hanem javítóintézkedések javaslása ill. elfogadása is, azok kiküszöbölésére megjelölve a felelős 
személyt és a teljesítés határidejét. 

105. §. Munkájáról jegyzőkönyvet készít, és az éves közgyűlés alkalmával ismerteti a közgyűlés 
tagjaival. 

C.e. Fegyelmi és etikai bizottság 
106. §. A fegyelmi és etikai bizottság a szövetségben felmerülő fegyelmi kérdésekkel foglalkozó 

testület. 
107. §. (1) A fegyelmi bizottságnak 5 állandó tagja és 1 póttagja van, melyet a közgyűlés választ. 

 (2) A fegyelmi és etikai bizottság tagjai nem lehetnek az elnökség és ellenőrző bizottság tagjai 
vagy pedig más bizottság elnökei. 

108. §. A fegyelmi és etikai bizottság feladatait, hatáskörét a Fegyelmi és etikai bizottság működési 
szabályzata tartalmazza. 

C.f. más bizottságok 
109. §. A szövetség elnöksége a célkitűzések elérése és a hatékony munka érdekében bizottságokat 

hozhat létre.  
110. §. (1) A létrehozott bizottság első feladata a működési szabályzat kidolgozása. 

 (2) Minden bizottságnak működési szabályzatra van szüksége. 

C.g. más megbízatások 
111. §. (1) Az elnökség a célkitűzések elérése és a hatékony munka érdekében, megbízatásokat adhat 

különböző feladatok elvégzésére. 
 (2) A megbízatások az elnökség felkérése alapján történnek, és egy évre szólnak, kivételt 
képez a lelki vezető(k), akinek a megbízatása 4 évre szól. 
 (3) Amennyiben a szövetség anyagi háttere megengedi, ezek a megbízatások fizetett 
tisztségek is lehetnek. Ebben az esetben közgyűlési határozat szükséges. 
 (4) A feladatkörök meghatározása az elnökség hatáskörébe tartozik.  

VII. A szövetség pénzügyei 
112. §. Az Alapszabályzat értelmében a szövetségnek a következő pénzügyi forrásai lehetnek: 

a. tagdíjak és csapat-hozzájárulási díj, melynek mértékét a közgyűlés hagyja jóvá évente 
b. csapatbejegyzési díjak 
c. kamatok és osztalékok, melyek a bankszámlán tárolt összegek hozadékai 
d. a szövetség által létrehozott kereskedelmi társaságok osztalékai 
e. közvetlen kereskedelmi tevékenységekből származó összegek 
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f. adományok, támogatások, pályázatok vagy hasonlók 
g. az állami és/vagy helyi intézmények működési támogatásai 
h. különféle tevékenységek: tanácsadás, szakmai felkészítés, továbbképzések stb. 
i. a román törvény által előírt más jövedelmek 

113. §. (1) A szövetség éves költségvetési tervét a közgyűlés kell megszavazza. 
 (2) Az előző év pénzügyi beszámolóját az ügyvezető elnöknek kell elkészíteni, melyet a 

közgyűlés előtt a pénzügyi ellenőrnek láttamoznia kell.  
114. §. A tagságdíjakat és a csapat-hozzájárulási díjakat, az aktuális cserkészévre kell fizetni, 

legkésőbb a közgyűlés kezdetéig. A két összeget egyben is ki lehet fizetni készpénzben a szövetségi kasszába 
vagy pedig az elnökség által megjelölt szövetségi bankszámlára. 

115. §. (1) A csapatbejegyzési díjat az újonnan alakuló csapatnak kell befizetni egy összegben, miután 
a közgyűlés pozitívan bírálta el a felvételi kérelmet. 
 (2) A csapatbejegyzési díj tartalmazza a csapat-hozzájárulási díjat és az adminisztrációs 
ügyvitellel járó költségeket. Az adminisztrációs ügyvitellel járó költségeket az elnökség határozza meg, az 
ügyvezető elnök és a főtitkár javaslatára.  

116. §.  (1) A tagságdíj nem kerül visszatérítésre, visszafizetésre amennyiben a rendes tagság 
évközben megszüntetésre kerül. 
 (2) A csapat hozzájárulási díj nem kerül visszafizetésre amennyiben a csapat évközben 
megszünteti tevékenységét. 

117. §. (1) A szövetség könyvelését engedélyezett könyvelő végezi.  
 (2) A csapatbejegyzési díj tartalmazza a csapat-hozzájárulási díjat és az adminisztrációs 
ügyvitellel járó költségeket. Az adminisztrációs ügyvitellel járó költségeket az elnökség határozza meg. 
 (3) A könyvelői feladatkör betöltése felkéréses alapon történik az Elnökség javaslatára. 
 

VIII. A szövetség tisztújítása 
118. §. A vezetőtanács minimum 3 hónappal a tisztújító közgyűlés előtt összeállítja a jelölhető 

személyek listáját. 
119. §. A vezetőtanács ülést követően a Vezetői Értesítőben kiközlésre kerül a jelölhető személyek 

listája. 
120. §. Az elnökség összesíti a beérkezett javaslatokat, és összeállítja a jelöltek listáját. 
121. §. Az elnökség felkéri a jelölteket egy önéletrajz és egy szándéknyilatkozat benyújtására, majd 

ezeket közzé teszi a Vezetői Értesítőben. 
122. §. Tisztújító közgyűlésen a jelölt tagok kötelező módon bemutatják terveiket, elképzeléseiket. 
123. §. A közgyűlésen kijelöli a szavazatszámláló bizottság 3 tagját, akik levezetik a tisztújítást. 

IX. Szabályzatmódosítások 
124. §. A szövetség szabályzatait és ezek módosítását a közgyűlés hagyja jóvá, döntő többséggel. 
125. §. Szabályzatmódosítás menete: 

a. a szabályzatmódosítási igény előterjesztődik az ügyvezető elnöknek 
b. a szövetség elnöksége elemzi a szabályzatmódosítási indítványt 
c. az ügyvezető elnök, munkacsoportot hoz létre a szabályzat módosítására 
d. a módosított szabályzat előterjesztődik az elnökségnek, majd a vezetőtanácsnak konzultáció 

céljából 
e. a már megvitatott szabályzatot a közgyűlés elé terjesztődik szavazásra  

126. §. A szabályzat a pozitív szavazást követően rögtön érvénybe lép, amennyiben nincsenek más 
rendelkezések. 
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X. Végső rendelkezések 
127. §. Jelen szabályzatot a 2011. május 28-án tartott különleges közgyűlés hagyott jóvá és léptetett 

érvénybe, 20 IGEN, 0 NEM és 0 Tartózkodó szavazattal.  
128. §. Az SZMSZ 2011. május 28-án lépett hatályba. 
129. §. Jelen SZMSZ a 2012. október 20-án tartott rendkívüli közgyűlésen tett módosításokat hagyta 

jóvá és lépette érvénybe. 
 
 
 
 

 


