ROMÁNIAI MAGYAR
CSERKÉSZSZÖVETSÉG
BELSŐ SZAB[LYZAT

FEGYELMI SZABÁLYZATA
Jelen írat, tartalmazza a szervezeten belüli fegyelmi eljárásokra vonatkozó előírásokat.

1. A cserkész szövetségen belül a fegyelmezés a rend és a cserkészet által képviselt értékek, értékrend
védelme miatt van.
2. A fegyelmi kivizsgálás jóra nevelési céllal történik. Nem a büntetés a megrovás a végcél, hanem a
hibák kijavítása, gondok felszámolása.
3. A fegyelmi kivizsgálás nem feltétlenül jelent elmarasztalást, megrovást a kivizsgáltra nézve.
Előfordulhat, hogy a kivizsgálás a cserkész jó hírnevének védelmében történik.
4. A fegyelmi bizottság a következő esetekben indít fegyelmi kivizsgálást:
a. Ha panasz, vád, feljelentés érkezik valaki, valakik, vagy valami ellen. Ebben az esetben a
panaszt tevő, vagy a feljelentő a mindenkori minimálbér felét letétbe helyezi a Szövetség
pénztárába, amit jogos panasz esetében maradéktalanul visszakap, ellenkező esetben
elveszít.
b. Ha nyilvánvaló szabálytalanságot észlel a Cserkész Szövetség valamely testülete. Ebben az
esetben hivatalból a rend fölött őrködő testület (pl. Körzet, Vezető Tanács, Elnökség,
egyebek) fegyelmi kivizsgálást kér a Fegyelmi Bizottságtól.
5. Fegyelmi kivizsgálás csak a Romániai Magyar Cserkész Szövetség tagjaira vonatkozhat. A kivizsgálás
megkezdése után a kivizsgálást, csak a végleges kilépés, illetve elhalálozás esetében lehet
megszüntetni. A tagság bármi okból való felfüggesztése esetében a kivizsgálást folytatni kell és
határozatot kell hozni.
6. A fegyelmezés két szinten történik.
a. A csapaton belüli fegyelmezés a csapatvezető dolga és felelőssége.
b. Körzeti, szövetségi, vagy olyan csapat fegyelmi ügyekben, ahol a csapatvezető is érintett a
Fegyelmi Bizottság dönt.
7. A Fegyelmi Bizottság tagjait a Küldöttgyűlés választja meg a soros tisztújítások alkalmával. A
Fegyelmi Bizottságnak három tagja és két póttagja van. Azt, hogy ki a póttag azt a szavazatok száma
dönti el tehát póttagra külön nem kell szavazni. A Fegyelmi Bizottsági tagok akadályoztatása esetén
a póttagok vesznek részt a kivizsgálásban. Egy ügyet ugyan az a három Fegyelmi Bizottsági tag kell a
kezdetektől a döntés meghozataláig levezetnie.
8. Nem vehet részt a fegyelmi kivizsgálásban az a Fegyelmi Bizottsági tag, vagy póttag, aki a
bepanaszoltnak, vagy a panaszt tevőnek közeli hozzátartozója (házastárs, testvér, unokatestvér,
gyerek, örökbefogadott(ó), mostoha, vagy nevelt gyerek, vagy szülő, élettárs, jegyes, illetve ha a
szülei, házastársa, illetve gyereke van az előbbi rokoni kapcsolatban a bepanaszolttal).
9. Fegyelmi vétségnek számít, ha valaki szándékosan megsérti, megszegi a fogadalmát, a cserkész
törvényeket, a cserkész szabályzatokat, illetve, ha valaki tudatosan veszélyezteti a Romániai Magyar
Cserkész Szövetség testületeinek a működését, valamint, ha valaki magatartásával a közerkölcs ellen
vét.
10. A fegyelmi kivizsgálás nem nyilvános, a kivizsgálás alatt tiszteletben kell tartani a jó hírnév
védelméhez való jogot. A kivizsgálás eredményét nyilvánosságra hozni csak a kivizsgálás befejezése,
és a végső döntés meghozatala után szabad. A végső döntés meghozatala és annak közlése után 14
napig lehet a döntés ellen fellebbezni. A Fellebbezést a Fegyelmi Bizottsághoz kell benyújtani.
11. Panasz, vád, feljelentés esetén a bepanaszoltnak joga van minden a kivizsgálásban bizonyítékként
felhasznált dokumentumot áttanulmányozni. A vádlott, a bepanaszolt védőt választhat magának. A
vádlottat a fegyelmi kivizsgálás alatt kötelezően meg kell hallgassa a Fegyelmi Bizottság. Ez alól csak
az jelenthet felmentést, ha a kihallgatást maga a vádlott tagadja meg.
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12. Egy fegyelmi intézkedés során az alábbi döntések születhetnek:
a. felmentik a vádak alól
b. figyelmeztetik
c. megrovásban részesítik, megintik
d. eltiltják meghatározott időre valamilyen tisztség, vagy tisztségek betöltésétől
e. eltiltják a cserkészmunka végzésétől
f. megfosszák valamilyen tisztségtől, megbízatástól
g. meghatározott időre (legtöbb két évig) felfüggesztik a cserkész szövetségi tagságát
h. véglegesen kizárják a Romániai Magyar Cserkész Szövetségből
13. Jelen fegyelmi szabályzatot a Romániai Magyar Cserkész Szövetség 2012. október X-én tartott
közgyűlése fogadta el. A továbbiakban is csak a Közgyűlés módosíthatja a Fegyelmi Szabályzat
paragrafusait.
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