A MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉGEK FÓRUMÁNAK
ALAPSZABÁLYA

I.

A szervezet adatai
1. A szervezet elnevezése: Magyar Cserkészszövetségek Fóruma (a továbbiakban: Fórum).
2. A Fórum hivatalos rövidítése: MCSSZF.
3. A Fórum székhelye: 1025 Budapest, Tömörkény utca 3/a.
4. A Fórum honlapjának címe: www.mcsszf.org

II.

A Fórum célja és tevékenysége
1. Tagjai cserkészszakmailag együttműködnek annak érdekében, hogy az ifjúság jellemnevelése
összhangban legyen az alapító, Lord Baden-Powell of Gilwell, valamint a magyar cserkészet
alapításában és formálásában résztvevő nagyjaink, Karácsony Sándor, Sík Sándor és Teleki Pál
által megfogalmazott célokkal, elvekkel és módszerrel. Elő kívánja segíteni, hogy a fiatalok
jellemes egyéniségként értékes és hasznos tagjai legyenek a helyi közösségnek, a nemzetnek
és az emberiségnek; emberebb emberré és magyarabb magyarrá váljanak.
2. A cserkészfogadalmon, a cserkésztörvényen, különösen is az Istennel, a hazával, az
embertársakkal, illetve a magyarsággal szemben való kötelességek vállalásán alapuló
értékrend révén hozzájárul a fiatalok neveléséhez, s ezáltal segít egy olyan, jobb világ
építésében, ahol az ember, mint egyén, kiteljesíti önmagát, és építő szerepet játszik a
társadalomban. A cserkészmozgalom önkéntesei által ifjúságnevelést végez, illetve
életmodellt nyújt, saját nem-formális nevelési módszerével, a helyi közösségekkel
együttműködve mindenki számára, aki nyitott elveire, és cserkészközössége életében
tevékenyen részt vállal.
3. Tevékenysége során tagjainak működését összehangolja, a közös programokat és projekteket
megszervezi, kidolgozza és levezeti, valamint terepet és alkalmat biztosít a tapasztalatcserére,
a jó gyakorlatok átvételére. A Fórum egyben érdekképviseleti szerv is, mely minőségében
kizárólagos célja tagjainak közös képviselete a magyarországi állami, egyházi, civil, üzleti és
oktatási-nevelési partnerek irányában.
4. Tevékenységének további célja olyan közös nevelési keretprogram kidolgozása, melynek
részei többek között, de nem kizárólagosan a korosztályi módszertanok, a táborozás, az évközi
munka, a formai keretek, a gyermek- és ifjúságvédelem, a kockázatkezelés, a tudásmegosztás
és az utódnevelés.
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5. A tagok nevelési programjai alapján elkészíti és naprakészen tartja a cserkészvezetők
toborzására, támogatására, képzésére és megtartására vonatkozó közös keretrendszerét.
6. A Fórum célja, hogy a tagok önállóságának és függetlenségének biztosítása útján a tagok
sokszínűségét, sajátosságait és vívmányait megőrizze.
7. A Fórum pártpolitikai megmozdulásokon nem vesz részt, pártokkal nem működik együtt, és
támogatást tőlük nem fogad el. Választásokon jelölteket nem indít és nem támogat.
III.

A tagság
1. Tag: A Fórum tagja lehet a világon működő bármely, a saját országában a helyi jogszabályoknak
megfelelően bejegyzett jogi személy, amely mint a helyi magyar cserkészszövetség működik,
és a Fórumnak alapító tagja, vagy a Fórum tagjainak jóváhagyásával taggá válik. A Fórum
valamely Tagjának tagjai azon cserkészek, melyek a Fórum Tagjának létesítő okirata szerint a
Fórum Tagján belül tagsági jogviszonnyal bírnak.
2. Megfigyelő tag: Olyan, saját országában jogi személyiséggel rendelkező magyar
cserkészszövetség, amely nem teljes jogú tagja a Fórumnak, azonban a Fórum munkájában
részt kíván venni. A megfigyelő tag a Fórumban szavazattal nem rendelkezik, tisztségre jelöltet
nem állíthat. A megfigyelő tag jogosultságai egyebekben megegyeznek a teljes jogú tagokéval.
3. Tagot a Fórumban a helyi jogszabályoknak megfelelő módon, illetve a Tag létesítő okiratában
meghatározott, képviseletre jogosult személy képviselheti, vagy az a személy, aki a
képviseletre jogosult személytől erre írásbeli meghatalmazással rendelkezik.

IV.

A tagsági jogviszony keletkezése és megszűnése
1. Tag a saját országában vagy országaiban magyar cserkészszövetségként működő, legalább
egy országban a helyi jogszabályoknak megfelelően bejegyzett jogi személy lehet. Új Tagnak a
Fórumba való felvételére akkor kerülhet sor, ha:
a. a jogi személy bemutatja létesítő okiratát, illetve annak egyszerű magyar fordítását,
továbbá a helyi jogszabályoknak megfelelő, jogi személyek nyilvántartásából lekért
adatlapját,
b. befizeti az éves tagdíjat, és ezt a Fórum elnöksége felé igazolja,
c. a Fórum tagjai egyhangúlag hozzájárulnak a Tag felvételéhez.
2. A tagjelölt kérelmét a Fórum elnökségénél, írásban köteles előterjeszteni.
3. Megfigyelő tag tagsága a felvételi kérelemnek a közgyűlés általi egyhangú jóváhagyásával
létrejön.
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4. Tagból Megfigyelő tag, illetve Megfigyelő tagból Tag akkor válhat, ha az erre vonatkozó
kérelmét írásban a Fórum elnöksége elé terjeszti, és ahhoz a Fórum tagjai egyhangúlag
hozzájárulnak. Megfigyelő tagnak Taggá válása esetén egyebekben a jelen bekezdés 1.
pontjainak szabályait is szükséges alkalmazni.
5. Tag tagsági jogviszonya megszűnik:
a. Tag írásbeli kilépési nyilatkozatának a Fórum elnöksége részére való benyújtásával,
b. Tag jogutód nélküli megszűnése esetén,
c. Tag kizárásával,
d. tagdíj fizetésének elmaradása esetén, ha Tag az egymást követő három évben
egyetlen alkalommal sem teljesíti tagdíjfizetési kötelezettségét. Az elmaradt tagdíj
nem évül el, azt továbbra is rendeznie kell a Fórum felé. Az elmaradt tagdíj
rendezésével a tagság nem áll vissza automatikusan.
6. Megfigyelő tag tagsági jogviszonya megszűnik:
a. Megfigyelő tag írásbeli kilépési nyilatkozatának a Fórum elnöksége részére való
benyújtásával,
b. Megfigyelő tag jogutód nélküli megszűnése esetén,
c. Megfigyelő tag kizárásával.
7. Tag kizárását a Fórum elnöke kezdeményezi legalább három Tag írásban benyújtott,
indokolással ellátott kérelmére. Tag kizárásához a többi Tag egyhangú egyetértő szavazata
szükséges. A kizárási eljárás alá vont Tag a kizárásról szóló szavazáson szavazati joggal nem
rendelkezik.
8. Tag tagsági jogviszonyát a Fórum elnöksége részére benyújtott egyoldalú, indokolás nélküli
írásbeli nyilatkozatával legalább 1, illetve legfeljebb 12 hónap időtartalomra szüneteltetheti.
A szünetelés ideje alatt Tagot nem illetik meg a tagsági jogviszonyból eredő jogok és
kötelezettségek. A szünetelés meghatározott idejének elteltével a tagság nem szűnik meg,
Tag újra gyakorolhatja jogait és kötelezettségeit.
V.

A tagok jogai és kötelezettségei
1. Tagot megillető jog, hogy
a. a Fórum közgyűlésén részt vegyen, és ott szavazati jogával éljen,
b. a Fórum tisztségeinek betöltésére saját vagy más Tagok tagjai közül jelöltet állítson,
c. a Fórum munkájában és annak rendezvényein tagjai által részt vegyen.
2. Megfigyelő tagot megillető jog, hogy
a. a Fórum közgyűlésén részt vegyen,
b. a Fórum munkájában és annak rendezvényein részt vegyen.
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3. Megfigyelő tag nem vehet részt a Fórum közgyűlésén abban az esetben, ha a közgyűlés zárt
ülés tartásáról határoz, kivéve, ha a közgyűlés Megfigyelő tag jelenlétéhez egyhangúlag
hozzájárul.
4. Tagot terhelő kötelezettség, hogy
a. betartsa a Fórum Alapszabályát, illetve a Fórum rá vonatkozó egyéb szabályzatait,
b. az éves tagdíjat adott év március 31. napjáig befizesse,
c. a saját szervezetében történő tisztújítást követő három hónapon belül az elnökség
részére bemutassa az Alapszabály IV. bekezdés I/a) pontjában meghatározott
adatlapot,
d. a Fórum tisztújító közgyűlését megelőző legkésőbb 30. napon az elnökség részére
bemutassa az Alapszabály IV. bekezdés I/a) pontjában meghatározott adatlapot,
e. a Fórum céljainak hátráltatásától tartózkodjon.
5. Megfigyelő tagot terhelő kötelezettség, hogy
a. betartsa a Fórum Alapszabályát, illetve a Fórum rá vonatkozó egyéb szabályzatait,
b. a Fórum céljainak hátráltatásától tartózkodjon.
6. Tagot megillető szavazati jog felfüggesztésre kerül abban az esetben, ha Tag a közgyűlés által
meghatározott határidőig elmulasztja tagdíjfizetési kötelezettségét, s a felfüggesztés egészen
addig fennáll, amíg kötelezettségét nem teljesíti.
VI.

Szavazati jog
1. A rendes tagok a közgyűlésben létszámarányos szavazati joggal rendelkeznek a következők
szerint sávosan:
a. 5000 fő alattii létszámra vonatkozóan: minden megkezdett 1000 fő cserkész tag után
1 szavazat,
b. 5000 fő feletti létszámrészre vonatkozóan: minden megkezdett 2000 fő cserkész tag
után 1 szavazat.
2. A VI/1. bekezdést olyan módon kell alkalmazni, hogy egyik tag szavazatszáma sem érheti el az
összes szavazat 50%-át.

VII.

A Fórum szervei
1. Közgyűlés
a. A közgyűlés a Fórum legfőbb döntéshozó szerve, amely
i.

elfogadja és módosítja a Fórum alapszabályát,

ii.

jóváhagyja a Fórum új tagjainak belépését,
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iii.

elfogadja és módosítja a Fórum nevelési programját,

iv.

elfogadja az elnökség előző naptári évről szóló beszámolóját,

v.

elfogadja a Fórum előző évről szóló pénzügyi beszámolóját,

vi.

elfogadja a Fórum adott naptári évre szóló költségvetését és az előző naptári
évről szóló számviteli beszámolóját,

vii.

elfogadja a következő naptári évi tagdíj mértékét,

viii.

megválasztja az elnökség tagjait,

ix.

tagjai egyhangú igen szavazatával kimondhatja a Fórum más szervezettel való
egyesülését vagy szétválását.

b. A közgyűlés tagjai a Tagok küldöttei. Tag közgyűlési küldötte csak az adott Tag bármely
képviseletre jogosult személye lehet.
c. A közgyűlést az elnök igazolható módon, írásban hívja össze legkésőbb az ülés előtt
négy héttel. A meghívó tartalmazza a Fórum nevét és székhelyét, a közgyűlés
időpontját, helyszínét, a napirendjét, valamint a határozatképtelenség esetén tartandó
megismételt

ülés

időpontját

és

helyszínét,

továbbá

a

megismételt

ülés

határozatképességére vonatkozó különleges szabályokat. A közgyűlés saját tagjai
közül egyszerű többséggel megválasztja levezető elnökét, a jegyzőkönyvvezetőt és a
két jegyzőkönyv-hitelesítőt, továbbá a jelenlévő személyek közül a legalább két fő
szavazatszámlálót. A napirendi pontokhoz tartozó előterjesztéseket – a meghívóval
együtt – legkésőbb az ülést megelőző huszadik napon kell a Fórum hivatalos honlapján
közzétenni.
d. Ha az összehívó kifejezetten másként nem rendelkezik, a közgyűlés évente kétszer,
május és október első szombatján ülésezik.
e. Az elnök köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából,
ha
i.

a Fórum vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi,

ii.

a Fórum előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor
teljesíteni, vagy

iii.

a Fórum céljainak elérése veszélybe került.

f. Az előző bekezdés alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra
okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni, vagy a Fórum
megszüntetéséről dönteni.
g. A közgyűlés rendkívüli ülését össze kell hívni, ha azt a tagok egyötöde, az elnökség
vagy a felügyelőbizottság kéri.
h. A közgyűlés helyszínéről annak összehívója dönt.
i. A közgyűlés elektronikus hírközlő eszközök útján is megtartható.
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j. A közgyűlésen történő szavazás nyílt, ha azonban indokolt esetben egy szavazati
joggal rendelkező tag kéri, titkosan kell szavazni. Bármilyen személyi kérdésről történő
szavazás titkos szavazás.
2. Elnökség
a. Az elnökség a Fórum ügyvezető szerve, amely biztosítja a Fórum zökkenőmentes
működését és fejlődését.
b. Az elnökség
i.

feladata a Fórum napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben döntés
meghozatala, a Fórum működési feltételeinek biztosítása,

ii.

elkészíti a Fórum éves költségvetését, és a közgyűlés elé terjeszti,

iii.

kezeli a Fórum vagyonát, meghozza és végrehajtja a vagyon felhasználására és
befektetésére vonatkozó döntéseket a közgyűlés iránymutatása szerint,

iv.

előkészíti a Fórumnak a jogszabályok és az alapszabály szerinti szervei
megalakítását és a tisztségviselők megválasztatását,

v.

meghatározza a közgyűlés napirendi pontjait,

vi.

részt vesz a közgyűlésen, és megválaszolja a Fórummal kapcsolatos kérdéseket,

vii.

vezeti a Fórum határozatainak tárát, szervezeti okiratait és egyéb könyveit,

viii.

megőrzi a Fórum működésével kapcsolatos iratokat, működteti a Fórum
irattárát,

ix.

folyamatosan vizsgálja a Fórumot érintő megszűnési ok fennállását, és annak
bekövetkezte esetén megteszi a jogszabályokban előírt intézkedéseket,

x.

gondoskodik

a

társadalmi,

szakmai

és

egyéb

szervezetekkel

való

kapcsolattartásról és a Fórum megfelelő képviseletéről, ahogyan azt a Fórum
érdekei megkívánják,
xi.

felügyeli a Fórum rendezvényeit, és biztosítja ezek megfelelő háttérfeltételeit
(forrásteremtés, pénzügy, kommunikáció),

xii.

segíti a tagok nevelési munkáját,

xiii.

szervezi és biztosítja a Fórum külső és belső kommunikációját,

xiv.

felügyeli a Fórum tulajdonát képező létesítményeket, és felel ezekért,

xv.

irányítja az adminisztrációt,

xvi.

összeállítja és naprakészen tartja a cserkészetet támogató szervezetek
jegyzékét,

xvii.

hatáskörébe tartoznak mindazon ügyek, amelyek nem tartoznak más szerv
hatáskörébe,
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xviii.

az i–xviii. pontok alapján beszámolót készít a közgyűlésre, amely tartalmazza a
Fórum és az elnökség előző évi tevékenységeit, valamint az előző évi
költségvetés végrehajtását,

xix.

lehetőség szerint részt vesz a tagok közgyűlésén/küldöttgyűlésén.

c. Az elnökség saját munkájának támogatására titkárságot szervezhet.
d. Az elnökség tagjai az elnök és két alelnök. Az elnökségbe a Fórum egy Tagja csak egy
személyt jelölhet. Tag által az elnökségbe jelölt személy csak Szövetségében
tisztséggel vagy megbízatással rendelkező cserkészvezető lehet.
e. Az elnökség érvényesen nem hozhat olyan ügyben döntést, mely jogszabály vagy jelen
Alapszabály értelmében kizárólag a döntéshozó szerv (közgyűlés) hatáskörébe
tartozik.
f. Az elnökség a közgyűlések között legalább kétszer ülésezik. Az elnökség ülése
elektronikus hírközlő eszközök útján is megtartható.
3. Felügyelőbizottság
a. A felügyelőbizottság a Fórumnak a rá vonatkozó jogszabályoknak, valamint a hatékony
és eredményes gazdálkodás elvének megfelelő működését ellenőrzi.
b. A felügyelőbizottság működéséről beszámol a közgyűlésnek.
c. A felügyelőbizottság betekinthet a Fórum bármely iratába, vezető tisztségviselőitől és
a testületeitől felvilágosítást kérhet, mely adatszolgáltatás semmilyen okra hivatkozva
nem tagadható meg.
d. A felügyelőbizottságnak három tagja van. A felügyelőbizottság tagjait a Fórum Tagjai
jelölik, és a közgyűlés választja meg.
e. A felügyelőbizottság tagjai a Fórumban más választott tisztséget nem viselhetnek.
f. A felügyelőbizottság saját tagjai közül megválasztja elnökét.
g. A felügyelőbizottság évente legalább egyszer ülésezik.
h. A felügyelőbizottság ülését annak elnöke hívja össze – igazolható módon – az ülést
megelőző legkésőbb 5 nappal, a napirendi pontok egyidejű megjelölésével. Az alakuló
ülést a felügyelőbizottság korelnöke hívja össze.
i. A felügyelőbizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg.
4. Szakbizottságok
a. A Fórum közgyűlése meghatározott feladatok ellátásra szakbizottságokat hozhat létre
és szüntethet meg.
VIII.

Horizontális rendelkezések
1. Választás
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a. Ahol ez az lapszabály választást említ, ott – eltérő rendelkezés híján – az alábbiakat
kell alkalmazni:
i.

A jelölt a választó szervvel a választás előtt megismerteti életrajzát és
programját.

ii.

Ha egy jelölt van, akkor az őt támogató igen szavazatok egyszerű többségével
szerez megbízatást. Ha két jelölt van, akkor a több szavazatot kapó jelölt szerez
megbízatást. Ha több jelölt van, és egyikük sem szerezte meg a szavazatok
egyszerű többségét, akkor második fordulót kell tartani, amelyen a két legtöbb
szavazatot kapó jelölt vesz részt.

iii.

Ha a választás valamilyen okból eredménytelen, akkor új ülést kell összehívni.

iv.

Ahol ez az alapszabály másként nem rendelkezik, a választás 3 éves
megbízatásra szól. A megbízatás kezdete a választó ülés vége. Ahol ez az
alapszabály másként nem rendelkezik, a következő választást a megbízatás
kezdetét követő harmadik naptári év végéig meg kell tartani. A tisztségviselő két
egymást követő megbízatás lejártát követően csak három év elteltével
választható újra ugyanazon tisztségre.

v.

A választott tisztségviselő, szerv, vagy – ha egy szervbe tagokat választanak –
szerv elnöke évente írott beszámolót készít, amelyet az őt megválasztó szerv
elfogad. A beszámoló tartalmi és adott esetben pénzügyi részből áll.

vi.

Ha a beszámolót nem fogadják el, a tisztségviselő vagy a szerv megbízatása
megszűnik. Ilyenkor még az adott ülésen határozatot kell hozni az új választás
időpontjáról, amelyet 60 napon belül kell megtartani. A választásig az elutasított
tisztségviselő vagy szerv ügyvivőként működik, jelentős döntést nem hozhat.

b. Választott tisztségviselő a választás során elnyert tisztségével összefüggésben anyagi
juttatásra nem jogosult, azonban költségtérítésben részesülhet.
c. A választott tisztségviselő mandátuma megszűnik:
i.

a határozott idő lejártával,

ii.

a

közgyűlés

minősített

többséggel

kimondott,

felmentéséről

szóló

határozatával,
iii.

a jelölő tag tagsági viszonyának megszűnésével vagy szüneteltetésével,

iv.

a választott tisztségviselő halálával.

v.

Amennyiben a választott tisztségviselő mandátuma a határozott idő lejárta
előtt, egyéb okból szűnik meg, úgy az általános választási szabályok szerint, a
határozott idő leteltéig új választást szükséges kiírni, figyelembe véve az
Alapszabály minden rendelkezését.
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d. Ahol ez az alapszabály jelölést említ, ott az alábbi rendelkezéseket szükséges
alkalmazni:
i.

A jelöltnek annak érdekében, hogy választható legyen, szükséges felmutatnia a
saját szövetsége által kiállított tagsági igazolást, mely igazolja, hogy a jelölt a
Fórum adott Tagjának tagja,

ii.

A jelöltnek annak érdekében, hogy választható legyen, szükséges felmutatnia
azt a hozzájáruló nyilatkozatot, amelyet a Fórum adott Tagjának vezető
tisztségviselője állít ki, és amelyben hozzájárul a jelöléshez.

2. Kinevezés
a. Ahol ez az alapszabály kinevezést említ, ott – eltérő rendelkezés híján – az alábbiakat
kell alkalmazni:
i.

A kinevezéssel szerzett megbízatás rendes időtartama egy cserkészév. Ettől
indokolt esetben mindkét irányba el lehet térni, a megbízatás azonban nem
haladhatja meg a három cserkészévet.

ii.

A megbízatás kezdetét megelőzően a kinevezett és a kinevező (vagy az, akinek
a javaslatára a kinevezés történik) megbeszélik a kinevezés részleteit, és írott
megállapodást kötnek egymással. A megállapodás tartalmazza, mit vállal a
kinevezett (milyen munkát végez, heti hány órában, milyen képzésen vesz részt
stb.), és mivel támogatja őt ebben a Fórum (pl. költségtérítés, lelki háttér és
támogatás stb.), valamint csatolva van hozzá a kinevezett részletes
feladatleírása.

iii.

A megbízatás végét megelőzően a kinevezett írott beszámolót készít a hivatali
ideje alatt végzett munkájáról.

iv.

A beszámoló elkészítését követően, de még a megbízatás vége előtt a kinevezett
és a kinevező közösen értékelik a kinevezett tevékenységét, és döntenek a
továbbiakról. A döntés lehet
1. a kinevezés megújítása,
2. kinevezés egy másik funkcióra, vagy
3. a kinevezés visszavonása.

v.

A megbízatás a kinevező által indoklással visszavonható.

b. Kinevezett tisztségviselő anyagi juttatásra nem jogosult, azonban költségtérítésben
részesülhet.
c. Ahol ez az alapszabály kinevezést említ, ott az alábbi rendelkezéseket szükséges
alkalmazni:
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i.

A kinevezni kívánt személynek annak érdekében, hogy kinevezhető legyen,
szükséges felmutatnia a Fórum adott Tagja által kiállított tagsági igazolást, mely
igazolja, hogy a jelölt Tag tagja,

ii.

A kinevezni kívánt személy annak érdekében, hogy kinevezhető legyen,
szükséges felmutatnia azt a hozzájáruló nyilatkozatot, amelyet a Fórum adott
Tagjának vezető tisztségviselője állít ki, és amelyben hozzájárul a kinevezéshez.

3. Összeférhetetlenség
a. A Fórum valamely tisztségére jelöléskor a jelölt köteles minden szervezeti tagságát
(civil szervezet, párt, egyesület stb.), képviseleti joggal együtt járó tisztségét és
munkaviszonyát illetően tájékoztatást adni. Összeférhetetlenség az, amelyet a Fórum
közgyűlése annak minősít. (Például állami szervnél, többségi állami tulajdonban lévő
gazdasági társaságnál, állami szerv vagy állami tulajdonban lévő gazdasági társaság
által alapított alapítványnál, a Fórummal azonos tevékenységet folytató gazdasági
társaságnál képviseleti joggal rendelkező személy ne tölthessen be tisztséget a
Fórumban.)
4. Indítványozás, a napirend kiegészítése
a. A Fórum szerveiben a szerv tagjai és tanácskozási jogú tagjai tehetnek indítványt. Az
indítványt írott formában, indoklással együtt, határidőre az ülés összehívójának kell
eljuttatni. Ennek határideje az ülés előtt a közgyűlés esetében 10 nap.
b. A határidőre beérkezett indítványokat az ülés összehívója legkésőbb a határidő után
két nappal megismerteti az ülés meghívottjaival.
c. Indítványt az ülés kezdetén is fel lehet venni a napirendre az érvényesen leadott
szavazatok harmadának támogatásával.
d. A Fórum szerveinek ülésére szóló meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől
számított, a közgyűlés esetében tíz, minden egyéb esetben két napon belül a tagok és
a Fórum szervei az ülést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését
kérhetik, a kiegészítés megindokolásával együtt. A napirend kiegészítésének
tárgyában az ülést összehívó szerv vagy személy jogosult dönteni, mely döntéséről az
adott szerv tagjait két napon belül, igazolható módon tájékoztatja. Ha a napirend
kiegészítése iránti kérelemről az ülést összehívó szerv vagy személy nem dönt, vagy
azt elutasítja, az ülés szavazati joggal bíró tagjai a napirend elfogadásáról szóló
határozat meghozatalát megelőzően külön döntenek a napirend kiegészítésének
tárgyában.
5. Határozatképesség
a. A Fórum szervei és munkacsoportjai határozatképesek, ha és ameddig az ülésen
legalább abszolút többséget képviselő szavazatszám van jelen.
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b. Közgyűlés határozatképtelensége esetén megismételt közgyűlést kell tartani. A
megismételt ülés az eredeti ülés meghívójában az eredeti ülés napjára is összehívható.
Ez a megismételt közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes –
amennyiben erre a tagokat a meghívóban figyelmeztették –, ám nem térhet el az
eredeti meghívóban szereplő napirendtervezettől.
6. Jegyzőkönyv
a. Jegyzőkönyv készül a közgyűlés, az elnökség, a felügyelőbizottság, a fegyelmi
bizottság, valamint a szakbizottságok üléseiről.
b. Az a) pontban említett szervek üléseinek jegyzőkönyvei elektronikus formában az ülést
követően legalább három évig nyilvánosan elérhetők.
c. A jegyzőkönyv tartalmazza
i.

az ülés helyszínét és időpontját,

ii.

a résztvevők névsorát,

iii.

a meghozott döntéseket és a szavazati arányokat, valamint

iv.

az ülést előkészítő, illetve az ülésen elfogadott dokumentumokat.

d. Az ülés bármely felszólalója kérheti a jegyzőkönyvvezetőnél felszólalásának
jegyzőkönyvbe vételét.
e. Amennyiben valamely szerv valamely döntése közvetlenül érinti a Fórum tagját, úgy a
döntést meghozó ülés levezető elnöke értesíti az érintett tagot a döntésről.
f. A jegyzőkönyvet a levezető elnök és a két hitelesítő írja alá az ülést követő 15 napon
belül. Kis szerv esetén ettől eltérően a jegyzőkönyvet az elnök egyedül is aláírhatja. Ezt
követően az elnök a meghozott határozatokat tartalmazó jegyzőkönyvet a szerv
tagjainak, illetve a határozattal érintett személynek a rendelkezésére bocsátja,
valamint a Fórum honlapján a tagok számára elérhetővé teszi.
7. Döntéshozatal
a. A Fórum szerveiben – ha ez az alapszabály vagy jogszabály kifejezetten másként nem
rendeli – a döntéshozatal, így a választás is egyszerű többséggel történik.
b. Az elnökség, a közgyűlés, valamint lehetőség szerint a Fórum összes többi szerve
értelemszerűen alkalmazza az alábbiakat:
i.

Döntéshozatal előtt lehetőleg objektív helyzetelemzést és hatásvizsgálatot
készít.

ii.

A döntéshozatali folyamatba minél több módon, strukturáltan bevonja a
tagságot.

iii.

A döntés meghozatalát követően megindokolja, hogy miért az adott lehetőséget
választotta, és megadja, mikor kívánja áttekinteni a döntés hatásait.
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iv.

A megjelölt idő elteltével objektív módon értékeli a döntés hatásait, és szükség
esetén korrekciós lépéseket tesz.

c. A Fórum szerveiben – ha az alapszabály vagy jogszabály kifejezetten másként nem
rendeli – határozat ülés tartása nélkül is meghozható. Az ilyen határozathozatalt a
közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben az elnökség, egyéb szerv esetén az adott
szerv vezetője a határozat tervezetének az adott szerv szavazati joggal rendelkező
tagjai részére igazolható módon történő megküldésével kezdeményezi. A szavazati
joggal rendelkező tagok számára a tervezet kézhezvételétől számított legalább
nyolcnapos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék az
ügyvezetés részére.
d. Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során az alapszabálynak, valamint a Polgári
Törvénykönyvnek a határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseit
azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes,
ha legalább annyi szavazatot megküldenek az ügyvezetés részére, amennyi szavazati
jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása
esetén.
e. Ha bármely szavazati joggal bíró tag az ülés megtartását kívánja, az adott szerv ülését
az ügyvezetésnek – igazolható módon – össze kell hívnia.
f. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül – ha
valamennyi szavazati joggal bíró tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az
utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül – az ügyvezetés
megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a szerv
tagjaival. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi
szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.
8. Fegyelmi ügyek
a. Fegyelmi ügynek az az ügy minősül, amelyet a Fórum közgyűlése annak minősít.
b. Fegyelmi ügy esetén az adott fegyelmi vétséget elkövető cserkész ellen a Fórum
közgyűlésének határozata alapján a fegyelmi ügy kivizsgálását a saját belső
szabályzatai szerint az a Tag folytatja le kötelezően, amelyben a vétséget elkövető
személy tagsággal rendelkezik.
9. Nyilvánosság
a. A Fórum szerveinek ülései zártak, melyeken a Tagok képviselői, illetve a meghívott
vendégek vehetnek részt. Meghívott vendégként csak olyan személy vehet részt,
akinek részvételéről az a Tag, amelyhez tartozik, írásban támogatóan nyilatkozik.
Olyan meghívott vendég, aki egyik Tagnak sem tagja, csak a Tagok egyhangú
jóváhagyásával vehet részt a zárt üléseken.
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b. A Fórum ülése nyílttá tehető a Tagok egyhangú döntése alapján.
c. A Fórum működése, szolgáltatásai igénybevételének módja, közgyűlésének
jegyzőkönyvei és a Tagok beszámolói nyilvánosak, azokat a Fórum elsősorban a
hivatalos honlapján, valamint nyomtatott sajtótermékei útján teszi közzé.
10.

Kiegyensúlyozottság
a. A Fórum szerveiben törekedni kell a nemek közötti, a földrajzi eloszlás szerinti és a
felekezeti egyensúlyra. A Fórum szerveinek törekedniük kell arra, hogy az ülések
helyszíneinek földrajzi eloszlása egyenletes legyen.

11.

Fogalommeghatározások
a. Az ebben az alapszabályban használt fogalmak meghatározásai:
i.

Egyszerű többség: a leadott érvényes szavazatok több mint fele.

ii.

Abszolút többség: az összes lehetséges szavazat több mint fele.

iii.

Minősített többség: az összes lehetséges szavazat legalább ⅔-a.

iv.

Egy szerv tanácskozási jogú tagja: olyan személy, aki részt vehet, felszólalhat és
javaslatot tehet az ülésen, ám nem szavazhat.

v.

Cserkészév: szeptember 1-től augusztus 31-ig tartó egyéves időszak.

vi.

Hivatalos honlap: az interneten www.mcsszf.org cím alatt elérhető információs
felület.

vii.

Igazolt módon történő értesítés: Tagok által megadott e-mail címre vagy
címekre érkező értesítés.

IX.

Záró rendelkezések
1. Az ebben az alapszabályban külön nem szabályozott kérdésekben Magyarország törvényei az
irányadóak.
2. Ez az alapszabály az elfogadás napján lép hatályba.

Kelt: Budapesten, 2021 év. november hó 11. napján
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