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HOMOKHÁTI KISTÉRSÉGI CSERKÉSZKÖRZET 
 

 
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 

 
 

1. Általános rendelkezések 
 
1.1 A Körzet jelvénye 
 
A VMCSSZ szervezetei hivatalos pecsétjeiken, leveleiken, irataikon és kiadványaikon, zászlóikon, 
jelvényeiken és egyenruháikon csak az ASZ 6. szakaszában meghatározott formájú jelvényt 
alkalmazhatják. Ennek hivatalos geometriai képe mellékelve van ehhez a szabályzathoz. 
 
1.2 A Körzet pecsétjei 
 
A Körztetben az ASZ 5. szakaszában meghatározott bélyegző használható hivatalosan.  
Ovális bélyegzővel a Körzet csapatai rendelkezhetnek, mely csak a VMCSSZ-en belül hivatalos.  A 
pecsét hosszanti átmérőjében 45 mm, szélességében 30 mm átmérőjű, ovális alakú, középen a VMCSSZ 
jelvénye, felül félkörívben a Vajdasági Magyar Cserkészszövetség olvasható 3 nyelven, alul félkörívben 
pedig a csapat neve szerepel, szintén 3 nyelven. A csapat bélyegzőjét a csapatparancsnok őrzi és 
használja. 
 
1.3. A Körzte zászlói 
 
A Körzet zászlója az Alapszabályzat 6. szakasza tartalmazza. A Körzet zászlójának mérete 100x150 cm. 
A Köret zászlóját minden a Körzet által szervezett cserkészrendezvényen ünnepélyesen ki kell helyezni. 
 
A cserkészcsapatok zászlója fehér színű, 6 cm-es piros és zöld háromszögekkel szegélyezve, egyik 
oldalán a Szövetség jelvényével, a VMCSSZ nevével és jelmondatával. A cserkészcsapatok zászlójának 
másik oldalán az illető cserkészcsapat elnevezése, székhelye, a csapat névadójának képe, esetleg a 
cserkészcsapat jelmondata áll. A cserkészcsapat zászlójának mérete 100x150 cm. 
 
A Cserkészzászló a cserkészet egységének és eszméinek megtestesítője, ezért a cserkészzászlót 
megkülönböztetett tisztelet illeti. 
A zászlórúdra kitűzött cserkészzászlót az Alaki Szabályzat rendelkezései szerint kezeljük.  
Tilos a cserkészzászlót magyar ellenes vagy radikális jellegű rendezvényen, összejövetelen kitűzni. 
 

2. A cserkészmunka alapjai 
 
2.1. A cserkésztörvények és a fogadalom 
 
A Szövetség alapvető célkitűzése a tagság szellemi és testi fejlődésének elősegítése. Programjával arra 
neveli őket, hogy jó állampolgárok, legyenek, a társadalom felelős tagjai, következetes keresztények és a 
cserkészszervezet hű tagjai. 
Mindenben elfogadja a fiatalság összekapcsolásának azt a módját, amelyet az alapító megfogalmazott, 
amely a nevelésen és az önnevelésen, a bajban levők megsegítésén a természet és az élet tiszteletén, a 
testi-szellemi, lelki képességek erősítésén, valamint a cserkésztörvények és cserkészfogadalom 
tiszteletben tartásán alapul.  
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A kiscserkészígéret így hangzik: 
 

Én, …………..ígérem, hogy jó leszek, ismerem a kiscserkész törvényeket, és azokat mindig megtartom. 
 
A kiscserkésztövények: 
 

A kiscserkész szófogadó 
A kiscserkész örömmel segít. 
 
A cserkészfogadalom a következőképpen hangzik: 
 

Én …………..fogadom, hogy híven teljesítem kötelességeimet, amelyekkel Istennek, Hazámnak, és 
embertársaimnak tartozom. Minden lehetőt megteszek, hogy másokon segítsek. Ismerem a 
cserkésztörvényt, és azt mindenkor megtartom. 
 
 
A (nagykorú) felnőtt cserkészek fogadalma: 

 

Én, …………… becsületemre fogadom, hogy híven teljesítem kötelességeimet, melyekkel Istennek, 
Hazámnak, és embertársaimnak tartozom, minden lehetőt megteszek, hogy másokon segítsek, ismerem a 
cserkésztörvényt, és azt mindenkor megtartom.  
 
A cserkésztörvények: 
 

1. A cserkész egyenes lelkű, és feltétlenül igazat mond. 
2. A cserkész híven teljesíti kötelességeit, melyekkel Istennek, Hazájának és embertársainak tarozik. 
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 jó lélekkel és készségesen engedelmeskedik. 
8. A cserkész vidám és meggondolt. 
9. A cserkész takarékos. 
10. A cserkész testben és lélekben tiszta. 
 
2.2 A cserkészfogadalom letétele 
 
A cserkészjelölt a fogadalom letételével válik kiscserkésszé (6-10 éves kor), cserkésszé (10 éves kortól), 
rover cserkésszé (16 éves kortól) vagy öreg cserkésszé (22 éves kortól). 
 
a. A fogadalom letételének feltételei: 

- legalább 6 hónap cserkészjelölt idő, 

- újoncpróba letétele, 

- életvitel igazolja, hogy cserkésztörvény megtartására törekszik, 

- a jelölt a Vajdasági Magyar Cserkészszövetség Alapszabályzatát és belső szabályzatait elfogadja és 
betartja 

- csapatparancsnoka és lelkivezetője egyetértése 
 
b. A fogadalomtétellel járó jogosultságok 
 
A fogadalmat tett cserkész igazolványt kap, és ettől kezdve viselheti a cserkész jelvényt és nyakkendőt. A 
cserkészigazolványt a Szövetségi Ügyvezető Elnök állítja ki. 
A fogadalmat tett cserkész jogosult a Vajdasági Magyar Cserkészszövetség minden rendezvényén részt 
venni. 
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3. A Körzet 
 
A Körzet a Gazdasági Jegyzékeket Vezető Ügynökség által bejegyzett, jogi státusszal rendelkező civil 
szervezet. Feladata a területén működő cserkészcsapatok koordinálása és erőforrásaihoz mérten a 
cserkészmunkához szükséges körülmények biztosítása. 
A Körzet tagja a Vajdasági Magyar Cserkészszövetségnek, mely koordinálószervként működik, és a 
Szervezeti és működési szabályzata a Szövetség szabályzataival összhangban készül.  

 
A Körzet szervezeti felépítése: 
 

1. A Körzet Tanácsa (ASZ 11.) 
2. A Körzet Igazgató Bizottsága (ASZ 12-13.) 

 
3.1 A Körzet Tanácsa 
 
A Körzet Tanácsának felépítését és hatáskörét az ASZ 11. szakasza tartalmazza. 
  
A Körzet Tanácsának működése: 
 

- a Körzet Tanácsának közgyűlésén a Körzet cserkészzászlóját illő módon ki kell helyezni, 

- a közgyűlésen a jegyzőkönyvezető és két megválasztott jegyzőkönyv-hitelesítő által hitelesített 
jegyzőkönyv készül. A hitelesítés igazolja, hogy a jegyzőkönyv mindazt és helyesen tartalmazza, amit 
a közgyűlés állásfoglalásaiban hozott, 

- az ülésen megjelentek aláírják a nevüket és a beosztásukat tartalmazó kötelezően felfektetett jelenléti 
ívet, mely a jegyzőkönyvhöz csatolandó, 
 

3.2 Körzeti Igazgató Bizottság 
 
A Körzeti Igazgató Bizottság felépítését és hatáskörét az ASZ 13. és 14. szakasza tartalmazza. 
 
A Körzeti Igazgató Bizottság működése: 
 

- a Körzeti Igazgató Bizottság ülésein csak a hivatalból tagok és a hivatalosan meghívottak vehetnek 
részt, 

- az ülésen megjelentek aláírják a nevüket és a beosztásukat tartalmazó kötelezően felfektetett jelenléti 
ívet, mely a jegyzőkönyvhöz csatolandó, 

- a Körzeti Igazgató Bizottság ülését a Körzeti ügyvezető elnök vezeti, 

- a Körzeti Igazgató Bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyben tömören rögzíteni kell: 

- az elhangzott legfontosabb tájékoztatásokat és állásfoglalásokat, 

- a hozott határozatokat, 

- a határozatoknak meg kell nevezni a végrehajtásért felelőst és a teljesítés határidejét. 

- a jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a Körzeti ügyvezető elnök hitelesíti, 

- a hitelesített jegyzőkönyvet 14 napon belül meg kell küldeni a Szövetség irattárába és a Körzeti 
Igazgató Bizottság tagjainak. 

 
 
3.2.1 A Körzeti ügyvezető elnök 
 
A Körzet hivatalos képviselője a Körzeti ügyvezető elnök. 
A Körzeti ügyvezető elnök képviseli a Körzetet a cserkészszervezetek, az egyházi és világi szervek és 
polgári mozgalmak előtt. 
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A Körzeti ügyvezető elnököt a Körzet Tanácsa szavazattöbbséggel választja ötéves időtartamra. 
 
 
 
A Körzeti ügyvezető elnök jogköre: 
 

- a Körzet Tanácsa évi rendes közgyűlésének az összehívása, 

- részt vehet a Körzet minden rendezvényén, 

- figyelemmel kíséri a valláserkölcsi normák és a cserkészeszmék betartását a Körzetben, 
 
Feladatköre: 
 

- a cserkészélet feltételeinek biztosítása, valamint a Körzet szerveinek koordinálása és irányítása, 

- szervezi, irányítja és felügyeli a Körzet mindennapi munkáját, ügymenetét, 

- szavazati joggal részt vesz a Körzeti Igazgató Bizottság munkájában, 

- a Körzeti Igazgató Bizottság útmutatásai szerint előkészíti a Körzet Tanácsa szervezeti és működési 
feltételeit, 

- felelős a Körzet vagyonának kezeléséért, nyilvántartásáért, ellenőrzi azt, és vele kapcsolatba 
szükséges intézkedéseket tesz, 

- felelős a Körzet levelezéséért, intézi az ügyvezetéssel kapcsolatos levelezést, szorgalmazza a 
válaszadásokat, 

- gondoskodik a Körzet anyagi hátterének biztosításáról, kezeli a Körzet bankszámláit, melyről 
rendszeresen beszámol a Körzeti Igazgató Bizottságnak,  

- végzi, illetve irányítja a levéltár kezelését, 

- nyilvántartja a Körzet csapattait és csapatvezetőit 

- gondoskodik a Körzet Tanácsa közgyűlésének és a Körzeti Igazgató Bizottság üléseinek 
megtartásához szükséges feltételekről (előterjesztések összegyűjtése, napirend javaslat készítése, 
meghívók kiküldése, jegyzőkönyv hitelesítés biztosítása), 

 

4. Cserkészcsapatok 
 
4.1 Általános rendelkezések 
 
A VMCSSZ és a Körzet alapegységei a cserkészcsapatok, amelyekben az érdemi cserkészmunka zajlik, s 
amelyekre a VMCSSZ és a Körzet munkája is épül. 
Fő feladata a nevelő, a jellemformáló munka, a cserkészeszme, az alapszabály, a cserkésztörvények 
szellemében. 
 
4.2 Cserkészcsapat alapítása 
 
Cserkészcsapat ott alapítható, ahol: 
- legalább egy 18 éven felüli felnőtt önként vállalja a csapatparancsnoki tisztséget, akinek legalább 
segédtiszti képesítése van, vagy szeretne részt venni vezetőképzésen továbbá, aki a szellemi, erkölcsi és 
jellembeli elvárásoknak megfelel, tud a gyerekekkel bánni, tud szervezni és tud vezetni. Kivételt a 
Körzeti Igazgató Bizottság engedélyezhet, 
- legalább 12 cserkészjelölt vállalja önkéntesen a cserkészmunkát.  
Az alakuló cserkészcsapat parancsnokát a csapat Fenntartó Testülete ajánlására a Körzeti Igazgató 
Bizottság vagy a Szövetségi vezetőtiszt írásbeli felterjesztése alapján a Szövetségi Igazgató Bizottság 
bízza meg a vezetéssel egy éves előkészítő időszakra. A alakuló csapat működésének felügyeletével  a 
Körzetet bízza meg.  
Az egyéves próbaidő letelte után, amennyiben meg vannak a feltételei a csapat megalapításának, a 
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Körzeti Igazgató Bizottság javaslatára a Szövetségi Igazgató Bizottság engedélyezi az ünnepélyes 
csapatalapítási és zászlószentelési és fogadalomtétel szertartás megszervezését és kinevezi a felavatott 
csapat parancsnokát. 
Indokolt esetben, ha a csapat vezetésére vállalkozó cserkész még nem rendelkezik segédtiszti 
képesítéssel, a Szövetségi Igazgató Bizottság ideiglenes jelleggel megbízhatja, mint „Megbízott 
csapatparancsnokot”. A megbízáskor az illető cserkésznek vállalnia kell, hogy a legközelebbi segédtiszti 
képzésen részt vesz és megszerzi a segédtiszti képesítést. 
18 éven aluli cserkész nem bízható meg csapat vezetésével. 
 
4.3 Cserkészcsapat működése 
 
A cserkészcsapatok önállóan működnek és gazdálkodnak eszközeikkel. 
Működésükre minden évben munkatervet dolgoznak ki, amelyet megküldenek az illetékes Körzeti 
Igazgató Bizottságnak legkésőbb egy hónappal az év megkezdése előtt. 
A cserkészcsapatok kötelesek minden cserkészév elején előző évi munkájukról a Körzeti Igazgató 
Bizottságnak jelentést küldeni. 
A cserkészcsapatok kötelesek működésükről munkanaplót vezetni. 
A cserkészcsapatok anyagi gazdálkodását a csapat pénztárnaplóban kötelesek vezetni, melynek kivonatát 
az évi jelentéshez kell csatolni. 
A cserkészcsapatok vagyontárgyait a leltárnaplóban kell rögzíteni, melynek kivonatát szintén az évi 
jelentéshez kell csatolni. 
A cserkészcsapatok kötelesek csapatnyilvántartást vezetni, melyben vezetni kell a csapat tagjainak 
adatait. 
A cserkészcsapatnak törekednie kell a cserkészeszme népszerűsítésével minél több cserkészt toborozni, és 
a folyamatos cserkészmunkával és a tagság gyarapításával a cserkészetet terjeszteni. 
A cserkészcsapatnak, ha a cserkészjelöltek teljesítették a 6 hónapos próbaidőt, ünnepélyes 
fogadalomtételt kell szervezni, melyre előzetesen a Körzeti Igazgató Bizottságnak jelentenie kell. A 
Körzeti Igazgató Bizottság a fogadalomtételre a Szövetségi Igazgató Bizottság engedélyét kell kérnie. A 
fogadalomtétel levezetőjét a Szövetségi Igazgató Bizottság nevezi ki, személyére a cserkészcsapat 
ajánlatot tehet. Fogadalomtétel levezetését csakis a Vajdasági Magyar Cserkészszövetség igazolt 
cserkésztisztje teheti.  
A fogadalomtétel levezetőjének a fogadalomtétel előtt kötelezően meg kell győződnie a jelöltek 
felkészültségéről. 
 
4.4 Feltételek cserkészcsapat csatlakozásához a Körzethez 
 
A csatlakozni kívánó csapat Fenntartó Bizottsága írásban kinyílvánítja csatlakozási szándékát a Körzeti 
Igazgató Bizottság felé. Tartalmaznia kell: 

- A csapat rövid történetét 

- A csapatvezető bemutatását 

- Csapatnévsort képesítésekkel és beosztásokkal együtt 
 
a. A teljesjogú tagság elnyerésének feltételei 

- 1 év próbaidő, mely alatt megismerjük a csatlakozni kívánó csapattal az együttműködési szándékot, a 
Körzet Közgyűlésén ez idő alatt megfigyelőként vesz részt. 

- A Körzet rendezvényein teljes egészében képviselteti a csapat magát, a megfelelő korosztályú 
cserkészekkel. 

- A VMCSSZ éves rendezvényeinek minimum a háromnegyedén való részvétel 

- A csapat rendezvényeiről Körzetnek tudnia kell (legalább 2 héttel előbb), a végén pedig jelentést 
küldeni 1 héten belül. Amiről a Körzet nem tud, az nem VMCSSZ rendezvény. 

- Külföldi táborok vagy rendezvények a Körzet informálásával és a Szövetségi külügyi vezetőtiszt 
beleegyezésével történhet.  
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b. Az 1 év lejárta után a Körzet Tanácsa dönt a teljes jogú tagság megadásáról szavazattöbbséggel. A 
tagsággal járó jogosultságok: 

- A Körzet és a Szövetség Közgyűlésén teljes joggal részt vehet. 

- Jelölhet a Körzet és a Szövetség vezetőségébe tisztségviselőket. 

- Használhatja a VMCSSZ igazolványát és jelvényeit. 

- Jelölhetnek tagokat továbbképzésre a Szövetségbe. 
 

6. Összeférhetetlenség 
 
Egy személy – szükség esetén – több tisztségre is megválasztható, kivéve, ha valaki több olyan 
megbízást, tisztséget töltene be egyidőben, melyek közül az egyik hatásköre a másik ellenőrzése, 
felügyelete, vagy kettő között érdekellentét fordulhat elő. 
 
A Szövetség, a Körzet és a választott szervek tisztségviselői, valamint a csapatok vezetői munkájukért 
térítményt nem kaphatnak, de a költségvetés keretein belül anyagi kiadásaik költségtérítésben 
részesülhetnek. 
 
 

 


