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I. ALAKI SZABÁLYZAT CÉLJA
Ezen
alaki
szabályzat
meghatározza
a
Romániai
Magyar
Cserkészszövetségben (továbbiakban RMCSSZ) által használatos alakzati
formákra vonatkozó előírásokat.
Az alaki szabályzat célja, hogy az egységes alakzati alapfogalmakat, alaki
formák vezénylését és végrehajtását meghatározza, ezáltal a cserkészélet
formaiságát egyesítse, belső fegyelmét kifele is sugározzuk.
Ezen szabályzat hatályon kívül helyezi az eddigi erre vonatkozó szabályzatot.
II. ALAKZATI ALAPFOGALMAK
II.1. Alakzat
Az alakzat meghatározott elhelyezkedés
ami, lehetővé teszi a
cserkészegység(ek) (őrs, raj, csapat vagy ennél nagyobb egység) közös
tevékenységnek végrehajtását.
II.2. Térköz
Egymás mellet álló cserkészek közötti könyök távolság.
II.3. Távköz
Egymás mögött álló cserkészek közötti kartávolság.
II.4. Sorakozás
Az az alakzati forma ahol a cserkészek vonalba vagy oszlopba állnak fel.
a. Vonalba
Olyan alakzat ahol a cserkészek egymás mellett állnak fel a meghatározott
térközre. Több sor vonal esetén a távközöket is tartani kell.
b. Oszlopba
Az az alakzati forma ahol a cserkészek egymás mögött állnak fel a
meghatározott távközre. Amennyiben több oszlop van, akkor az oszlopok között a
térközt is tartaniuk kell az egymás mellett állóknak.
II.5. Igazodás
Egymás mellett vagy egymás mögött álló cserkészek sorának, oszlopának
egyenessége, egyenessé tétele.
III. A VEZÉNYLÉS MÓDJA
III.1. Vezényszó
A vezényszó a cserkészek figyelmének a felhívására és utasítások kiadására
használjuk.
Minden vezényszónak, világosnak, rövidnek, határozottnak, jól érthetőnek és
végrehajthatónak kell lennie .
A vezényszónak minden esetben tartalmaznia kell a következőket: kinek szól és
mit kell végrehajtani .
Amennyiben az vezényszó egy személyre szól, akkor vezényelt „Értettem”-mel
nyugtázza, hogy megértette az utasítást. FONTOS: ebben az esetben nem kell
tisztelegni!
III.2. Vezénylő
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A vezénylő az a cserkész, aki utasításokat ad ki.
Olyan helyre kell álljon a vezénylő, hogy mindenki jól lássa és ő is mindenkit jól
lásson.
Vezénylő az utasításokat vigyázz állásban adja ki.
Ha több vezényszó hangzik el ugyanannak az egységnek, akkor ezt csak
egyszer kell megnevezni.
III.3. Vezényelt
A vezényelt az a cserkész, cserkész egység, aki végrehajtja a vezényszót.
A vezényelt a vezénylő által kiadott vezényszó végrehajtására köteles,
amennyiben nem ellenkezik valamely cserkész törvénnyel.
IV. ALAKI FORMÁK ÉS VEZÉNYLÉSÜK
Ebben a (IV.) pontban megfogalmazott vezényszavakat egy ütemre, nem
tagolva, hanem egy szótagként határozottan, hangosan és érthetően ejtjük.
IV.1. Figyelem!
Ha a cserkészek nagyobb területen helyezkednek el vagy/és valamit
tevékenykednek, akkor "Figyelem" (karjellel, vezényszóval vagy sípjellel) előz meg
minden más vezényszót. Erre a cserkészek abba hagyják, amivel épp
foglalkoznak, megszüntetik a mozgást és a beszédet, s a vezénylő fele fordulva,
"Pihenj!"-ben állva várják a további utasításokat. Amennyiben a vezénylő más
alaki utasítást is akar adni, s nem csak megjegyzés vagy eligazítás következik,
abba az esetben a "Figyelem" vezényszót a " Vigyázz!" követi.
IV.2. Vigyázz!
Cserkész egység(ek) megnevezése után végrehajtandó vezényszó a
„Vigyázz!”
Minden cserkész a bal lábát a jobb mellé zárja úgy, hogy a sarkak érik
egymást és a két lábfej nyitott egy lábfejnyit. Ezzel egy időben feszes, de
kényelmes, egyenes, kihúzott, mozdulatlan testtartással állnak. A karok a lábak
mellett vannak nyújtva, tenyér zárva s a középső ujj a nadrág külső varsásán.
Mellkas kissé kihúzva, has be-, vállak kissé hátrahúzva. Egyenesen előre néz és
nem beszél.
Minden vezényszót a „Vigyázz!” állásból kell vezényelni és addig tart, míg más
vezényszó el nem hangzik.
IV.3. Pihenj!
Cserkész egység(ek) megnevezése után végrehajtandó vezényszó: „Pihenj!”.
Mindig a vigyázzállást oldja fel. Bal lábbal kilépünk balra és egy kis terpeszt
alakítunk ki, a kezek hátul összefogva. "Pihenj!" állásban beszélgetni vagy a testel
való elfordulás, elmozdulás tilos. Ezt a vezényszót csak "VIGYÁZZ!" vezényszó
követheti!
IV.4. Oszolj!
Cserkész egység(ek) megnevezése után végrehajtandó vezényszó: „Oszolj!".
Csak vigyázzállásból adható ki. A vezényszó elhangzása után a cserkészek bal
lábbal határozottan kilépnek és elhagyják az alakzatot.
IV.5. Hozzám!
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Cserkész
egység(ek)
megnevezése
után
végrehajtandó
vezényszó: " Hozzám!".
A nem alakzatban lévő cserkészek erre az utasításra (síppal, kar- vagy kürtjellel)
a vezénylőtől kb. 3 méter sugarú félkörbe állnak.
IV.6. Imádkozzunk!
Cserkész
egység(ek)
megnevezése
után
végrehajtandó
vezényszó: " Imádkozzunk!".
Erre mindenki sapkáját, kalapját leveszi, és hóna alá fogja, vagy zsinóron
hátára engedi. Imádkozás végén „Vigyázz!”-t vezényelünk.
V. FORDULATOK ÁLLÓHELYBEN VEZÉNYSZÓRA
Ebben a pontban (V.) leírt vezényszavak mindegyike két részből (ütemből) áll.,
és végrehajtásuk mindig vezényszóra " vigyázz" állásból "vigyázz" állásba történik.
V.1. Jobbra át!
Cserkész egység(ek) megnevezése után végrehajtandó vezényszó: " Jobbra át!".
Az első szóvéget nyújtva kell mondani, így időt hagyva a cserkészeknek az
irány meghatározására, majd kis szünetet tartva jön a második rész, amit pedig
röviden és hangsúllyal ejtjük ki. A kiejtés üteme határozza meg a végrehajtás
ütemét.
A „Jobbra át!” vezényszóra a cserkészek jobbra fordulnak.
V.2. Balra át!
Cserkész egység(ek) megnevezése után végrehajtandó vezényszó: " Balra át!".
A „Balra át!” hasonlóképpen történik, mint a „Jobbra át!”. A különbség az,
hogy most balra fordulnak a cserkészek.
V.3. Hátra arc!
Cserkész egység(ek) megnevezése után végrehajtandó vezényszó: " Hátra arc!".
Két ütemből áll. Az első ütemre a cserkészek mindig balra fordulnak a bal
sarkon és a jobb talpon 180 fokot. A karok végig a test mellet, nyújtva maradnak.
A „Hátra arc!” vezényszót ugyan úgy ejtjük ki minta a „Jobbra át!” vagy a
„Balra át!” forduláskor.
VI. SORAKOZÓ KÜLÖNBÖZŐ ALAKZATOKBA
VI.1. Őrs sorakoztatása
a. Vonalba
Cserkész egység(ek) megnevezése és a "Vigyázz!" vezényszó után a
végrehajtandó vezényszó: "Mellettem vonalba sorakozó!".
Ekkor a vezénylő megáll a sorakoztatás helyén, bal karját vállmagasság fölé
emeli oldalra, az egység legalacsonyabb tagja a vezénylő mellé áll és a bal
kezét csípőre teszi. Az egység minden tagja így tesz nagyság szerint balra nézve,
majd mindenki vezényszó nélkül a bal karját leengedi a teste mellé - így a
cserkészek között térköznyi távolság lesz-, s fejét előre fordítva "Vigyázz" állásban
várja a további utasításokat.
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b. Oszlopba
Cserkész egység(ek) megnevezése és a "Vigyázz!" vezényszó után a
végrehajtandó vezényszó: "Előttem oszlopba sorakozó!".
A vezénylő jobb karját vállmagasság fölé emeli előre, ekkor az egység
legalacsonyabb tagja a vezénylővel szembeáll, ettől kb. 2 méter távolságra,
majd utána az egység minden egyes tagja növekvő sorrendben egymás mögé
sorakozik. A jobb karjukat kiegyenesítve, a tenyerüket az előtte álló cserkész jobb
vállára teszi. Az igazodás után vezényszó nélkül a karjukat leeresztik a testük
mellé. "Vigyázz" állásban várja a további utasításokat.
VI.2. Nagyobb egység sorakoztatása (csapat, tábor vagy más egység)
a. Vonalba
Cserkész egység(ek) megnevezése és a "Vigyázz!" vezényszó után a
végrehajtandó vezényszó: "Előttem/ mellettem/ mögöttem 2/3/4 stb. vonalba
sorakozó!".
Minden esetben a vezényszóban meg kell határozni, hogy hányas vonalba
történik a felsorakoztatás, mint ahogy azt is, hogy a vezető előtt, mellet, vagy
mögött kell sorakoznia az egységnek. Továbbá meg kell nevezni az őrsök
felsorakozási sorrendjét is.
b. Oszlopba
Cserkész egység(ek) megnevezése és a "Vigyázz!" vezényszó után a
végrehajtandó vezényszó: "Előttem/ mellettem/ mögöttem 2/3/4 stb. oszlopba
sorakozó!".
Minden esetben, a vezényszóban meg kell határozni, hogy hányas oszlopban
történik a felsorakoztatás, mint ahogy azt is, hogy a vezető előtt, mellet, vagy
mögött kell sorakoznia az egységnek. Továbbá meg kell nevezni az őrsök
felsorakozási sorrendjét is.
VI.3. Több egység (csapat, tábor vagy más egység) sorakoztatása
Vezényszó: „Csapatok vonalba/oszlopba sorakozó!”
Több egység sorakozása vonalba, ill. oszlopba a fentiekben leírtak szerint
történik. Az egységek közötti távolság három lépés.
VII. IGAZODÁS
Cserkész egység(ek) megnevezése és a "Vigyázz!" vezényszó után a végrehajtandó
vezényszó: "Igazodj!”.
Az igazodás egymás mellett/mögött álló cserkészek sorának egyenessége. A
cserkészek őrsi keretben alakzattól függően/sorban vagy oszlopban/, "Igazodj!"
vezényszóra a térköznyi(vonalba) vagy távköznyi(oszlopba) távolságot veszik fel.
Az őrsnél nagyobb egységek esetében az "Igazodj!" vezényszóra az egység úgy
igazodik,ahogy az előző bekezdésben le van írva.
VIII. MENETELÉS
VIII.1. Menet indítása
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a. Lépéstartással:
Vezényszó: „Lépéstartással! (Futva!) Indulj!”.
Az „Indulj!” vezényszót szótagolás nélkül ejtjük! A vezényszónál meg kell
határozni az irányt is.
Az „Indulj!” vezényszóra az egység bal lábbal egyszerre elindul. A térközt és
távközt menet közben is tartani kell. A sorból a cserkészek nem integetnek és nem
is szólnak ki. A menetelés közben is adhatók ki menetelésmódosító vezényszavak:
pl. „Futás!” vagy „Futó lépés!”
Menetelés közben nótaszóra is menetelhetünk. Ebben az esetben a vezényszó
a következő képen hangzik: „Egység, nótaszóval XY irányba lépés indulj!”. Az első
ütemre az egység nótafája kezdi az éneket, bármilyen más utasítás nélkül.
b. Lépéstartás nélkül:
Vezényszó: „Lépéstartás nélkül! (Futva!) Indulj!”.
Az „Indulj!” vezényszót szótagolás nélkül ejtjük! A vezényszónál meg kell
határozni az irányt is.
A térközt és távközt menet közben is tartani kell.
VIII.2. Menet magállítása
Vezényszó: „Egység állj!”
A felszólítás „Lépés!” vagy „Futás!” akkor hangozzon el, amikor a bal láb van a
talajon, az „Állj!” azonnal utána, amikor a jobb láb érinti a talajt.
Az „Indulj!” vezényszóra az egység bal lábbal egyszerre elindul.
Az állj szó elhangzása után még egyet lép előre bal lábbal, majd a jobbat
mellé zárva megáll vigyázzállásban.
IX. VEZÉNYSZÓ NÉLKÜLI ALAKI FORMÁK
IX.1. Köszönés
Ha két cserkész találkozik, akkor köszönnek egymásnak. Az egyik cserkész bal
kezét nyújtja a másik felé miközben jobb kézzel tiszteleg és „Jó munkát!” köszön. A
másik cserkész viszonozza a kézfogást, ő is tiszteleg és „Légy résen!”-t köszön.
Előre köszönünk az idősebbnek és az elöljárónak is. De megvárjuk, hogy az
idősebb, elöljáró, vagy fiúk esetében a lányok nyújtsák a kezüket!
IX.2. Jelentés
A jelentő cserkész mintegy két méterre vigyázban megáll a vezénylő előtt. A
vezénylő tiszteleg, majd a jelentést adó(adók) is tiszteleg(nek) és köszönnek
egymásnak.
A jelentő(k) a vezénylőt megbízatásának megfelelően szólítja meg:
„Egységvezetőnek jelentem, hogy a kapott feladatot végrehajtottam!” A
vezénylő „Köszönöm” szóval jelzi, hogy tudomásul vette, majd tisztelegnek
egymásnak.
IX.3. Jelentkezés
A fennebb megfogalmazott alaki előírásoknak megfelelően jár el a cserkész.
Jelentkezéskor a „jelentkezem” szót mondja. Pl. „Napostisztem, XY cserkész,
visszaérve jelentkezem!”
Ha egy egység jelentkezik, akkor az egység vezetője jelent. Pl. „Napostisztem,
XY, a Hiúz őrs őrsvezetője 7 cserkésszel jelentkezem.”
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IX.4. Engedélykérés
A cserkész, ha valahova el kell mennie engedélyt, kell kérjen a vezetőtől. Az
engedélykérés alaki formája az IX.2. pont leírtak alapján történik.
A cserkész megbízatásának megfelelően szólítja meg vezetőjét, és
megfelelően indokolnia kell a kérést. Pl. „Napostisztemtől engedélyt kérek a tábor
elhagyására, a kérésem oka beteg testvérem meglátogatása!” A vezetője gyors
mérlegelés után az engedélyt megadja vagy elutasíthatja. Az elutasítást
indokolnia kell, az engedély megadáskor pedig meg kell határoznia a
visszaérkezés időpontját. Pl. „Engedélyt megadom! Holnap reggel hét órakor
jelentkezz az őrségnél!”
Ugyanígy járnak el a cserkész késése alkalmával is.
IX.5. Bemutatkozás
Bemutatkozás mindig a köszönés után történik, olyan esetben mikor a
cserkészek nem ismerik egymást. Ilyenkor az mutatkozik be először aki a köszönést
kezdeményezte.
Bemutatkozáskor először mondjuk a nevünket, megbízatását, ha van és utána
a csapatott, amelyhez tartozunk. Pl. „XY őv. A 104. sz. Ady Endre
cserkészcsapatból.”
X. ZÁSZLÓ ALAKISÁGOK
Ebben a pontban a zászlóval való alaki formákról, előírásairól lesz szó.
Vallásos szertartásokon nem használunk vezényszavakat, ezért a zászlós
minden mozzanatára figyelni kell, mert ő adja az utasításokat. Ha a zászlós
tiszteleg a zászlóval, akkor a cserkészek is tisztelegnek stb.
X.1. Vigyázz!
A cserkész vigyázban áll. A zászló a jobb lábának sarkánál van a földön. Jobb
keze, konyok 90fok, hogy a zászló függőlegesen áll.
X.2. Pihenj!
A „Pihenj!” helyzetben a zászlót jobbra kidöntjük, nyújtott, de nem merev
karral, bal lábunkkal kilépünk oldalra, valamint bal kezünket hátunk mögé tesszük.
Laza, kényelmes állást veszünk fel.
X.3. Menetelés!
A zászló a test bal oldala mellett vonul. Jobb kéz derékszögben behajlítva a
test előtt tartja és irányítja a zászlót. Jobb kézzel lehet hozzáfogni a zászló sarkát a
rúdhoz, ha fennáll a lehetősége, hogy leérjen a földre. Bal kézzel, ugyanúgy
derékszögben behajlítva, a bal csípő mellett fogjuk a zászlórudat.
Hosszú távú menetelés alkalmával a jobb alkaron támasztva is lehet vinni.
Ebben az esetben a jobb kézzel lehet a súlyelosztást irányítani. A bal kéz a láb
mellett van.
X.4. Imádkozzunk!
Az erre vonatkozó előírások a XI.2. pontban vannak rögzítve.
XI. TISZTELETADÁS
XI.1. Tiszteletadás tisztelgéssel
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A „Tisztelegj!” vezényszó elhangzásakor a cserkészek vigyázban állnak a jobb
karjukat vállmagasságba emelik, majd könyöknél meghajlítsák, és tisztelegnek.
Cserkészeknek a jobb kéz mutató-, középső- és gyürüs ujja egymás mellett
zártan és nyújtva, a kis- és hüvelykujj hajlitva, a hüvelykujj begye a kisujj körmén.
Kiscserkészeknek a jobb kéz mutató- és középső ujja egymás mellett zártan és
nyújtva, a kis-, gyürüs- és hüvelykujj hajlítva, a hüvelykujj begye a kisujj és gyürüs ujj
körmén.
Ezt a vezényszót mindig vigyázz állásban használjuk és csak „Vigyázz!”
vezényszóval ér véget.
XI.2. Tiszteletadás zászlóval.
Zászlóval három ütemben történik a tisztelgés. Az első ütemre megfogjuk bal
kézzel is a zászlórudat egy kicsivel a jobb kéz fölött. Második ütemre áthelyezzük a
zászlót a jobb lábfej elé, a jobb kéz a test mellett van. Harmadik ütemre a zászlót
megdöntjük minimum 30 fokos szögbe és a jobb kezünkkel marokra fogjuk a
zászlórudat kiegyenesített karral.
Visszaállítani vigyázzállásba ugyanúgy három ütembe tesszük fordított
sorrendbe.
XI.3. Tiszteletadás díszőrségbe
Díszőrségben a cserkészek a ruházati szabályzat által előirt egyenruhát
viselnek. Vigyázban állnak mozdulatlanul és mindaddig nem változtatnak rajta,
amíg le nem jár a szolgálat, vagy nem érkezik meg a váltás. A váltás
szolgálatátadással történik halkan, majd az újjak elfoglalják a helyüket, míg a
leváltottak elvonulnak. Egy szolgálat időtartalma maximum 15 – 20 percig tarthat.
Annak érdekébe, hogy a díszőrség folyamatos legyen, a váltások gyakoriságáért
a díszőrség parancsnoka felelős.
XI.4. Tiszteletadás a Himnusznak, a Szózatnak és a Cserkészindulónak
A Himnusz, Szózat, más nemzet Himnusza és a Cserkészinduló éneklése alatt a
cserkészek vezényszó nélkül is vigyázban állnak, és ha egyenruhát viselnek, akkor
tisztelegnek. A tisztelgés XI.1. pontba leírtak alapján történik. A templomban nem
vezényelnek, ezért vezényszó nélkül tisztelegnek a cserkészek. A díszőrségben
szolgálatba levő cserkészek vezényszó nélkül tisztelegnek.
XII. EGYÉB ALAKI FORMÁK
XII.1. Tábori és egyéb szertartások
a. Jelentés
Miután mindenki megérkezett a szertartás helyszínére a vezénylő vezényel:
„Egység, vigyázz! Az egység vezetőktől jelentést kérek.”
Az egységvezetők kilépnek és a vezénylő előtt három lépésre felsorakoznak. A
vezénylő tiszteleg és vele együtt az egység vezetők is tisztelegnek és köszönnek.
Az egység vezetők a vezénylő után fejezik be a tisztelgést. Tisztelgés után a
vezénylő a fejét neki balra levő első egység vezető felé fordítja, aki erre jelenteni
kezd: „XY egység, ......(létszám) cserkész!” Ha nincsen minden cserkész ott az
egységből, akkor a jelentés a következő: „XY egység, ......(létszám) cserkész,
melyből .... cserkész tűzet olt, beteg, stb.!” A vezénylő kis fejbólintással jelzi az
egység vezetőknek, hogy tudomásul vette és elfogatta a jelentést. Ezután a többi
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egységvezető is jelent, amikor a vezénylő feléjük forduló fejmozdulattal jelentésre
szólítja őket.
A jelentés vétele után a vezénylő és az egységvezetők tisztelegnek, majd a
vezénylő mondja: „Köszönöm! Lépjetek be!”. Az egységvezetők egyszerre balra
fordulnak, majd bal lábbal kilépnek, és a helyükre mennek.
Ezután a vezénylő a feletesse elé lépve tiszteleg, - a felettes is - majd jelent:
„Vezetőmnek jelentem, a tábor/rendezvény létszáma... cserkész, ebből ....
cserkész távol!”
A jelentés után a felettes, „Köszönöm!” válaszával tudomásul veszi, ismerteti a
vezénylővel a további teendőket, a vezénylő elismétli, hogy a felettese
tudomásul vegye, hogy megértette a teendőit. Ezt követően mindketten
tisztelegnek, majd a vezénylő visszalép a helyére és levezényeli a szertartást.
b. Reggeli és esti szertartás menete
Reggeli szertartás menete:
jelentés
zászlófelvonás
ima
napiparancs kihirdetése
szolgálatátadás (napiparancs kihirdetése közben)
program kihirdetése
megjegyzések
Esti szertartás menete:
jelentés
megjegyzések
ima
zászlólevonás
Zászló fel- és levonáshoz az egység tábori egyenruhában köteles felsorakozni a
számukra kijelölt helyen, amennyiben a vezénylő másképpen nem rendelkezik. Az
egység vezetők a gyülekezőhelyre vezetik az egységeiket a napiparancsban
előző alkalommal kihirdetett időpontra, erre a „Gyülekezz” sípszó figyelmezteti az
egységeket.
A zászló fel- és levonást egy cserkész végzi, csak indokolt esetben hívunk ki
kettőt. Figyeljünk arra, hogy ez legyen kiérdemelt, megtisztelő feladat.
A vezénylő megszólítja a cserkészt(cserkészeket), aki a zászló fel- és
levonásához kilép. (pl. „XY cserkész, a zászló felvonáshoz lépjen ki!” vagy „XY és YZ
cserkészek, a zászló levonáshoz lépjenek ki!”) A vezényelt cserkész(ek) 1et előre
lépnek majd „Értettem!” válasszal jelzik a vezénylő felé, hogy tudomásul vették és
megértettek a feladatot.
A vezényeltek a zászlóhoz mennek. Ezután a vezénylő vezényel: „Zászlónak,
tisztelegj! A zászló felvonás/levonás alatt a XY himnuszt/szózatot/indulót
énekeljük”. Az egységek a zászló felé fordulnak és tisztelegnek. A zászlófelvonók/
zászlólevonók miután felvonták/levonták a zászlót maguk is tisztelegnek.
A zászlófelvonás/levonás után a vezénylő vezényel: „Egység, vigyázz!” majd a
zászlófelvonók/zászlólevonók felé: „Köszönöm! Lépjetek be!”, ekkor ők("Értettem"el nyugtázzák) és visszamennek a helyükre.
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A napiparancs felolvasása előtt a vezénylő vigyázban állítja az egységeket. A
napiparancsot vigyázban olvassuk fel, kivételt képez ez alól a program
felolvasása.
c. Szolgálatátadás, átvétel
A szolgálat átadása/átvétele a napiparancs felolvasása után történik. A
vezénylő felszólítja az szolgálat átadó és átvevő egységek vezetőit, hogy lépjenek
ki szolgálatát átadásra. Az egység vezetői egymással szembe állnak ki, úgy hogy
az átadót a vezénylő jobb, míg az átvevők a vezénylő bal oldalán helyezkednek
el. Az egység vezetői tisztelegnek egymásnak, majd a következő mondattal
átadják/átveszik a szolgálatot: „Az XY szolgálatot átadom/átveszem.” Majd a
vezénylő: „Köszönöm! Lépjetek be!” . A vezényelt („Értettem!”) válasszal jelzik a
vezénylő felé, hogy tudomásul vették, balra átfordulnak, majd helyre mennek.
XII.2. Egyéb szertartások
a. Fogadalomtétel és menete
A fogadalom tétel formáját és mentetét a vezénylő határozza meg, melynek
kötelezően tartalmaznia kell a következő elemeket:
cserkészinduló
ima
kérdés, hogy karnak-e fogadalmat/ígéretet tenni
korosztály függvényében a 10 cserkész törvényt és/ vagy a
kiscserkész törvényeket
a fogadalom/ígéret szövegét
XII.3. Kilépés alakzatból
Bármilyen alakzatból a kilépés a következő képen történik: A vezénylő "X, Y
cserkész (-ek) lépj (-etek) ki!" A megnevezett cserkész (-ek) „Értettem!” válasszal
jelzik a vezénylő felé, hogy tudomásul vették az utasítást és bal lábbal kilépnek,
majd a vezénylő előtt 3 lépésre megállnak. Mikor végzett, akkor vezényel: "
Lépjetek be!", erre a cserkész (-ek) „Értettem!” , majd balra átfordulnak, és helyre
mennek és más formaság nélkül visszaállnak a helyükre.
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