ROMÁNIAI MAGYAR
CSERKÉSZSZÖVETSÉG
BELSŐ SZABÁLYZAT

CSERKÉSZCSAPAT ALAPÍTÁSI ÉS MŰKÖDÉSI
SZABÁLYZAT

Jelen írat feladata az ASZ, AO és az SZMSZ kiegészítése, részletezése. A szabályzat feladata meghatározni a
cserkészcsapatok alapítási és működési feltételeit és szabályozni a fenntartó testület működését.

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. Meghatározások
1.§. Cserkésznek nevezzük mindazon, min. 6 életévét betöltött személyt, korosztálytól függetlenül, aki
önként és/vagy szülői engedéllyel csatlakozik a mozgalomhoz és a próbaidő lejártával ígéretet/fogadalmat
tesz.
2.§. Őrsnek nevezzük azon 6-8 azonos korú és nemű cserkészek csoportosulását, amelyet egy náluk
idősebb cserkész, őrsvezető, vezet.
3.§. Cserkészcsapatnak nevezzük a cserkészek azon saját elhatározásukból, az Alapszabály és a
Szövetség szabályzatai szerint létrehozott meghatározott helyi közösségét.
4.§. Működő cserkészcsapatnak nevezünk minden, önálló jógi személyiséggel nem rendelkező
cserkészcsapatot, aki megkapta a működési, bejegyzési igazolványt a Szövetségtől, napirenden van a tagsági
és a csapat hozzájárulási díjjal és csapatjelentéssel egyaránt.
5.§. ASZ értelmében a következő korosztályokat különbőztetjük meg:
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
e. Vándor
19-22év
egyetem
f. Felnőtt
23 évtől
g. Öregcserkész
50 évtől
6.§. A Szövetség csapatai ökumenikusak és koedukáltak.

III.Csapat alapítás
7.§.

Új cserkészcsapat alapításának alap feltételei:
- min. kiscserkész korosztályú 2 őrs, akik szülői engedéllyel rendelkeznek, szükség esetén;
- van legkevesebb egy felnőtt, képesítéssel rendelkező vezető, aki biztosítani tudja a csapat
működését;
- létezik egy fenntartó testület, lehetőség szerint saját jogi státusszal rendelkező, amely
elősegíti a csapatvezető és a cserkészcsapat működését.
8.§. Cserkészcsapat bejegyzésének lépései:

a. a felnőtt vezető, továbbiakban megbízott csapatvezető, lehetőleg képesített, jelzi a
csapatalapítási szándékát a Főtitkárnál;
b. kitölti és beküldi a U006 nyomtatványt;
c. a soron következő közgyűlésre, de nem hamarabb, mint egy év a szándék bejelentésétől, a
csapatvezető beszámolót állít össze az egyéves munkáról és bemutatja a Közgyűlésnek;
d. befizeti a csapatalapítási díjat, melyet minden évben az elnökség határoz meg és
tartalmazza az adminisztrációs költségeket és a bélyegző árát;
e. a közgyűlés jóváhagyása után az elnökség elkészíti az igazoló iratokat, bélyegzőt és átadja a
csapatvezetőnek
9.§. Amennyiben a csapatvezető a csapatalapítás pillanatában nem rendelkezik képesítéssel, a
csapatvezetőnek részt kell vennie a Szövetség által felkínált valamelyik képzési folyamat egyikén.
Amennyiben objektív okok miatt nem tud részt venni ezeken, a csapat bejegyzésétől számított két éven
belül képesítést kell szereznie.

IV. Csapat működése
10.§. Működő csapatnak tekintjük, azokat a cserkészcsapatokat, akik teljesítik minimum a
csapatalapítási feltételeket.
11.§. Működő cserkészcsapatnak nevezünk minden, önálló jógi személyiséggel nem rendelkező
cserkészcsapatot, aki megkapta a működési, bejegyzési igazolványt a Szövetségtől, napirenden van a tagsági
és a csapat hozzájárulási díjjal és csapatjelentéssel egyaránt.
12.§. A cserkészcsapat szervezeti működését, a csapat vezetőségének jogait és kötelezettségeit az
SZMSZ VI. fejezet, A. alfejezete:„Cserkészcsapat szint” tartalmazza.
13.§. Csapat „haldoklása” esetén, max. 2 évet lehet szánni az újraszervezésre, ez az időszak alatt, csak
a csapatfenntartási hozzájárulást kell befizetni a szövetséghez. Az ideiglenes működést írásban kell jelezni a
Főtitkárnál.
14.§. A csapatvezetősége kérheti a működési engedély felfüggesztését korlátlan ideig. Ebben az
esetben adás-vételi elismervénnyel átadja a körzet vezetőnek a csapat bélyegzőét, zászlaját és minden a
Szövetség tulajdonát képező tárgyat. A működési engedély újra kibocsájtásának a feltétele megegyezik a
csapatalapítás feltételeivel.

V. Fenntartó testület alakítása, működése, hatásköre
15.§. A Szövetség csapatainak a létrehozója és fenntartója a Fenntartó Testület.
16.§. A Fenntartó Testület lehet bármely olyan Romániában bejegyzett jogi személyiséggel
rendelkező szervezet (egyesület, egyház, iskola, stb.), amelynek kötődése van valamelyik Erdélyben működő
történelmi egyházhoz, a Szövetség Alapszabályzatába foglalt célokkal egyetért és a célkitűzések elérése
érdekében segíteni akarja a csapatot.
17.§. A fenntartó testület feladatai, kötelezettségei:
a. helyet biztosít a cserkészcsapat működéséhez,
b. segíti a vezetők és a csapat munkáját,
c. lehetőség szerint anyagi támogatásával is segíti a csapat munkáját.
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18.§. A fenntartó testület hatásköre, jogai:
a. fegyelmi jogköre van a csapatok és vezetőik fölött azzal, hogy kezdeményezheti a
Szövetség illetékes testületénél a fegyelmi eljárás beindítását
b. véleményét a cserkészcsapat munkájáról az évente kötelezően legalább egyszer
összehívott fenntartói testületi ülésen a cserkészcsapatban dolgozó felnőttekkel közli
c. figyelemmel követi a cserkészcsapat életét és az éves fenntartói ülésen - a
cserkészeszménnyel és próbarendszerrel egyező - javaslatokat fogalmazhat meg a
csapatban megvalósítandó nevelési kérdésekkel kapcsolatban
d. jogosult a csapatvezető éves jelentésének a megismerésére és javaslatokkal élhet a
csapatvezetés jobbítása, hibáinak kiküszöbölése érdekében.

VI. Végső rendeltetések
19.§. Jelen szabályzat XX számú mellékletet tartalmaz.
20.§. Jelen szabályzatot a 2012 évi rendes közgyűlés hagyta jóvá, ?? IGEN, ?? NEM és ??
TARTÓZKODÓ szavazattal.

VII. Mellékletek
21.§. Tartalom
Azonosító
U006
U007
U008
U009A
U009B
U010
U011
U018

Megnevezés magyarul
Cserkészcsapat alapítási kérelem
Belépési nyilatkozat alakuló csapat esetén
Csapatvezetőség
Bejelentkezési és Nyilvántartási lap (kiskorúaknak)
Bejelentkezési és Nyilvántartási lap (18+)
Átigazolási lap
Fenntartó testület bejelentési ív
Csapat jelentés

