
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZÁSZLÓKRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 

 

Jelen irat a szervezeten belüli zászlók, lobogók és fanionok formai követelményeit, 

használatát szabályozza. 

  

ROMÁNIAI MAGYAR 

CSERKÉSZSZÖVETSÉG 
BELSŐ SZABÁLYZAT 
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I. Szövetségi és körzeti zászló, lobogó, fanion 

1.§. Zászló = adott színű, ábrával, jelvénnyel díszített, nyélhez (rúdhoz) erősített 
szabályos alakú kelmedarab 

2.§. Lobogó = árbocra zsinórral felvonható zászlóváltozat. 
3.§. Zászló mérete 120x80cm.  
4.§. Zászló alapszíne: fehér melyen a következő díszítő elemek találhatóak: 

a. szövetségi zászló: minkét oldalon a szövetségi logó található. 
b. körzeti zászló: egyik oldalán a szövetségi jelvény, a Romániai Magyar 

Cserkészszövetség és Légy résen! feliratok találhatóak; a másik oldalon a körzeti 
jelvény, körzet megnevezése és a Jó munkát! felírat található.  

c. a zászló kötelező díszítő eleme a nemzeti színű farkasfogazás. 

5.§. Zászlórúd hossza 2,5m, melyet díszíthet bármilyen népi vagy körzetet jelképező 
motívum. Ajánlott tetején cserkészliliomot viselni, mely lehet faragott, öntött vagy 
kovácsolt egyaránt.   

6.§. A lobogó mérete 80x120 cm. Ugyanazon elemeket kell tartalmazni, mint a zászló 
esetében. 

2. ÁBRA – SZÖVETSÉGI ZÁSZLÓ 

1. ÁBRA – KÖRZETI ZÁSZLÓ 
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7.§.  A szövetségi, körzeti fanionok grafikája megegyezik a lobogó grafikájával és annak 
méretarányosan csökkentett változatával.  

II. Csapatzászló, lobogó, fanion 

8.§. Minden cserkészcsapatnak rendelkeznie kell csapatzászlóval. 
9.§. A csapatzászlónak mérete megegyezik a szövetségi, körzeti zászlók méretével, 

vagyis 120x80cm.  
10.§. A zászló ajánlott színe a fehér. 
11.§. A zászlónak tartalmaznia kell a következő díszítő elemeket: 

a. egyik oldalán a szövetségi jelvény, a Romániai Magyar Cserkészszövetség és Légy 
résen! felíratok találhatóak;  

b. a másik oldalon a csapat nevét, a helységet, a csapat jelvényt és a Jó munkát! 
felírat található; A szöveg elhelyezése tetszőleges, de esztétikus legyen.  

c. farkasfogat, amely lehet tetszőleges színű, színkombinációjú, feltétele, hogy a 
zászló két oldalán ugyanolyan színű, színkombinációjú farkasfog legyen. 

3. ÁBRA – SZÖVETSÉGI LOBOGÓ 

4. ÁBRA – KÖRZETI LOBOGÓ 
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12.§. Zászlórúd hossza 2,5m, melyet díszíthet bármilyen népi vagy körzetet jelképező 
motívum. Ajánlott tetején cserkészliliomot viselni, mely lehet faragott, öntött vagy 
kovácsolt egyaránt. 

13.§. A lobogó mérete 80x120 cm. Ugyanazon elemeket kell tartalmazni, mint a zászló 
esetében. 

14.§. A csapat fanionok grafikája megegyezik a lobogó grafikájánál és annak 
méretarányos csökkentett változatával. És lehet egyenes-, kerekített- vagy hegyes 
alja. 

III. Tábori-, rendezvény zászló és lobogó 

15.§. A tábori, rendezvény zászló és lobogó kivitelezése a tábor, rendezvény szervezőire 
van bízva, ellenben tartalmazniuk kell a következő kötelező elemeket: 

a. szövetségi jelvény 
b. szövetség megnevezése 
c. rendezvény megnevezése és jelvénye, ha van 

16.§. A zászló és lobogó méret, a szövetségi zászló, lobogó méretarányos csökkentett 
vagy megnövelt változata. 

5. ÁBRA - CSAPATZÁSZLÓ 

6. ÁBRA - CSAPAT LOBOGÓ 
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IV. Őrsi, raji zászlók 

17.§. Az őrsi, raji zászlók ezek jelképe, ezért az őrs, raj választhatja meg magának a zászló 
színét és formáját, de tartalmaznia kell néhány kőtelező elemet: 

a. egyik oldalán a szövetségi jelvény, a csapat név és/vagy szám és a Jó munkát! 
felírat található 

b. a másik oldalán az őrs neve és jelvénye, jelképe található 
18.§. A zászlón a fent felsoroltak mellett, más elemeket is tartalmazhat. 
19.§. Az őrsi zászlórúd hossza 1,8m, lehetőleg gömbfa, melyet faragott motívumokkal 

lehet díszíteni. 

V. Végső rendelkezések 

20.§. A zászló, lobogó a szövetséget, körzetet, illetve csapatot jelképező szimbólum, ezért 
kezeljük kellő tisztelettel. 

21.§. A szövetségi, körzeti és csapatzászlókat az alaki szabályzatban leírtak alapján tarjuk, 
használjuk.  

22.§. Minden már meglévő csapat, rendezvény zászlót jelen szabályzat megszavazásától 
számított 10 éven belül kell lecserélni. 

23.§. Jelen szabályzatot a 2012 évi rendes közgyűlés hagyta jóvá. 


