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I. Rövidítések, jelmagyarázatok 

Szövetség = Romániai Magyar Cserkészszövetség 
SZMSZ = Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzata 
ASZ = Szövetség Alapszabályzata  
AO = Alapító Okirat 
MCSSZF = Magyar Cserkészszövetségek Fóruma 
§ = cikkely 
döntő többségének = fele(50%) + egy 

II. Kitűntetések rendszere 

1.§. A Szövetség két kategóriában adományoz kitűntetést, a 04/2011 számú elnökségi határozat 
alapján: 
a. cserkészeknek szánt kitüntetések 
b. cserkész szimpatizánsoknak, támogatóknak szánt kitüntetések  

2.§. Cserkészeknek szánt kitüntetések 
a. Dobri János kitüntetés 
b. Puskás Lajos kitüntetés 
c. Z. Sebess József kitüntetés 

3.§. Cserkész szimpatizánsoknak, támogatóknak szánt kitüntetés: 
a. Szent György kitüntetés 

4.§. Szükség esetén más kategóriákat is létre lehet hozni elnökségi és/vagy közgyűlési döntés 
alapján.  

5.§. A kitüntetések odaítéléséről egy min. 3 fős bizottság dönt, aki a vezetőtanács javaslatai 
alapján összeállított listát kap kézhez. 

III. Cserkészeknek szánt kitüntetések 

III.1 Dobri János kitüntetés 
6.§. Évtizedeken átívelő, példaértékű és kimagasló nevelői munkáért odaítélendő kitüntetés 
7.§. Lehet emlékérem vagy kitüntetés egyaránt, melyet egy emléklap kísér. 

III.2 Puskás Lajos kitüntetés 
8.§. Mottó: „népem szolgálata ott, és úgy, ahogy és ahol lehet” 
9.§. A kitüntetés 3 megkülönböztetett kategóriába lehet kiosztani: 

a. a csapaton belüli nevelési munkán túlmutató, az RMCSSZ fejlesztése és a magyar cserkész 
értékek terjesztése érdekében teljesített áldozatos, iránymutató és példás munkáért, 
szolgálatért 

b. A Szövetségben, több cikluson keresztül példásan és eredményesen teljesített 
tisztségviselői munka (körzetvezető, elnökségi tag valamely munkakörben) elismeréséül.  

c. Olyan személy, aki nem aktív cserkészvezető, de cserkészfogadalma révén, mint 
életformát magáénak tekintve alkot és/vagy válla munkát a társadalom jobbá tétele 
érdekében, Isten, Haza, Nemzet szolgálata jegyében, életével-munkájával példát 
mutatva. 

10.§. Lehet emlékérem vagy kitüntetés egyaránt, melyet egy emléklap kísér, melyen Puskás Lajos 
arcképe látható. 
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III.3 Z. Sebes József kitütetés 
11.§. Mottó: A szó elszáll, a példa éltet (latin közmondás) 
12.§. Kimagasló és iránymutató szövetségi szintű tevékenységekért. 
13.§. Indoklás: Ismerve a kor társadalmi jellemzőit a közoktatás rendszerét és a fiatalok igényeit 

felismerte a cserkészetben azt az ideális eszközt, mely egy időben segített a fiatalok 
emberebb emberré válásában ugyanúgy, mint magyarabb magyarrá válásában, forradalmian 
új módszertani eszközök segítségével.  Mint elsőnek megalakult erdélyi cserkészcsapat, 
vállalva az úttörő feladatát, nevelési irányt határozott meg, munkájával és példájával 
serkentve az erdélyi cserkészet és sportélet kibontakozását, fejlődését. 

14.§. Lehet emlékérem vagy kitüntetés egyaránt, melyet egy emléklap kísér, melyen szerepelnie 
kell a kitüntetés megnevezésének és az indoklásnak egyaránt, hogy miért 

IV. Cserkész szimpatizánsoknak, támogatóknak szánt 

kitüntetések 

IV.1 Szent György kitüntetés 
15.§. Szent György kitüntetésben részesül, azon partnerünk és/vagy támogatónk, aki hathatós és 

hosszú távú hozzájárulásával elősegítette a nevelői munkánk eredményességét. 
16.§. Lehet emlékérem vagy kitüntetés egyaránt, melyet egy emléklap kísér és ábrázolnia kell 

Szent György Lovagot. 

V. Végső rendelkezések 

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


