
A FENNTARTÓ TESTÜLETI KÁTÉ 
 
 

I. Mi a Fenntartó Testület? 
 
A Magyar Cserkészszövetség csapatainak létrehozója és fenntartója a Fenntartó Testület. 
Kiscserkész-, cserkész-, leánycserkészcsapatot tehát csak Fenntartó Testület szervezhet. 
 
 

II. Ki alakíthat Fenntartó Testületet? 
 

1. Fenntartó Testület -- továbbiakban: „Testület” -- lehet minden olyan jogi személy, egyházi, 
iskolai, vagy egyéb társadalmi szervezet, amely 
 
a) a Magyar Cserkészszövetség (továbbiakban: „Szövetség”) alapszabályainak és 

próbarendszerének magyar és valláserkölcsi célkitűzéseivel egyetért; 
b) a Szövetség szabályzatait, rendelkezéseit, beleértve a jelen Fenntartó Testületi Kátét, 

magára nézve kötelezően elismeri; 
c) valamint a Szövetség Intéző Bizottságától testületi működéséhez írásbeli jóváhagyást 

nyert. 
 
 

III. Általános rendelkezések 
 

2. A Fenntartó Testület a következő adatok bejegyzése után kaphat a Szövetség Intéző 
Bizottságától működési engedélyt: 

 
a) a szervezet teljes neve, 
b) a szervezet tisztikari névsora és tisztségeik, 
c) a szervezet működési rendje, vagy szabályai, 
d) a szervezet közgyűlésen választott Fenntartó Bizottság tagjainak neve, címe és tisztsége. 

 
3. Ugyanaz a Testület több azonos jellegű cserkészcsapatot (továbbiakban: „csapat”) nem 

létesíthet. 
4. Vegyes csapat alakítása indokolt esetben ideiglenesen és csak a Szövetség Intéző Bizottsága 

által megszabott időtartamra engedélyezhető. Ez idő leteltével a vegyes csapatot önálló fiú- 
és leánycsapatra kell felbontani. 

5. A Testület, az IB jóváhagyásával a Szövetség tagjává válik. A Szövetség közgyűlésen a 
csapat parancsnoka vagy annak meghatalmazottja útján képviselteti magát. 

6. A Szövetség Intéző Bizottsága felügyeleti és könyvvizsgálati jogot gyakorolhat a szervezet 
fenntartó testületi tevékenysége és a fenntartott csapat mindennemű működése tekintetében. 
Ez a jog kiterjed mind a fenntartó testületi tevékenység megszüntetésére, mind a fenntartott 
csapat feloszlatására. 

7. A Testület a Szövetség Intéző Bizottságával az illetékes Kerületi Parancsnokon keresztül 
érintkezik. 

8. A Testület elnöke vagy tagjai az általuk fenntartott csapatban vezetői tevékenységet nem 
folytathatnak. Véleményüket a helyi cserkészmunkában, csakis a fenntartott csapat 
parancsnokán keresztül érvényesíthetik. 

9. A Fenntartó Testület a csapatparancsnok és a csapat tagjai felett fegyelmi jogkört nem 
gyakorol. 

IV. Fenntartó Bizottság 
 

10. A Testület a cserkészmunka hathatósabb támogatására, Fenntartó Bizottságot választ. 
Fenntartó bizottsági tagok csak teljeskoru egyének lehetnek és újraválaszthatók. 

11. A Fenntartó Bizottság tagjainak hivatali ideje azonos a Testület vezetőségének hivatali 
idejével. Megüresedett bizottsági helyek ideiglenes betöltéséről a Fenntartó Bizottság saját 
hatáskörében gondoskodik. 

12. A Fenntartó Bizottság tagjainak száma legalább 5 (öt). A Fenntartó Bizottság tisztviselőit 
saját tagjai közül választja meg, és azok nevét közzéteszi. Csapatparancsnok e testületben 
tisztséget nem viselhet. 

13. A Fenntartó Bizottság tisztségviselői: 
 

a) Elnök. Negyedévenként, de évente legalább egyszer, a csapatparancsnok indokolt 
kérésére pedig 15 napon belül egyéb alkalmakkor is, összehívja és vezeti a Fenntartó 
Bizottság üléseit. Képviseli a Fenntartó Bizottságot. 

b) Alelnök. Az elnököt akadályoztatása esetén, vagy az ô felhatalmazása szerint, 
helyettesíti. 

c) Titkár. Intézi a Fenntartó Bizottság ügykezelését. Vezeti az ülések jegyzőkönyveit. 
 
14. A Fenntartó Bizottság bármely ülése határozatképes, ha azon a tagok egyszerű többsége jelen 

van. 
15. A Fenntartó Bizottság és a fenntartott csapat kezelésében lévő minden pénzbeli és tárgyi 

vagyon végső fokon a Szövetséget illeti meg. Ezért a Testület fenntartó jellegének 
megszűnésével vagy megszüntetésével az utoljára tisztségüket viselő Bizottsági tagok 
gondoskodni tartoznak arról, hogy a meglévő vagyon a Szövetség birtokába kerüljön. 

 
 

V. Szülők alkalmi szervezete, mint testület 
 

16. Jogi személy híján, kivételes esetben szülők közössége is alakíthat Fenntartó Testületet. A 
Testület neve magábafoglalja a fenntartott csapat nevét: pl. „99. sz. Magyar Balázs 
Cserkészcsapat Fenntartó Testülete”. 

17. A Testület tagjai lehetnek: 
 

a) Cserkészszülők. A fenntartott cserkészcsapat 18. éven aluli tagjainak mindkét szülője, ill. 
törvényes gyámja. 

b) Cserkészbarátok. Olyan személyek, akiket bármely tag előterjesztésére, a Fenntartó 
Bizottság testületi tagságra meghív és ők e meghívást, elfogadják. Cserkészbarátok 
testületi tagsága megszűnik, ha a Fenntartó Bizottság előterjesztésére, tagságukat a 
Testület közgyűlése határozati úton szünteti meg. A cserkészbarátok száma nem 
haladhatja meg a cserkészszülők számát. 

 
18. A Testület, tagjai közül Fenntartó Bizottságot választ. A Bizottság a jelen szabályok 10--15. 

pontjai szerint végzi munkáját. 
19. Tisztújító rendes közgyűlést a Testület évenként tart. Ezen intézkedik mindazon ügyekben, 

melyek a Testület működési céljainak megvalósulását szolgálják. A közgyűlés 
határozatképes, ha a tagok 50 %-a jelen van. Jelen kell lennie az elnöknek vagy alelnöknek. 

20. Rendkívüli közgyűlést szükség esetén hív össze az elnök, de össze kell hívni akkor is, ha 
legalább öt cserkészszülő vagy a parancsnok írásbeli kérelemben meghatározza a közgyűlés 
tárgyát. 

21. A Fenntartó Bizottság a Testület közgyűlései közötti időszakban, annak felelősséggel tartozó 
végrehajtó szerve a IV. fejezet értelmében. 



22. Tagdíjat szabhat ki a Fenntartó Bizottság, amennyiben a Testület közgyűlése a tagdíj-
kötelezettséget, illetve annak feltételeit határozati úton elfogadja. A befolyt összegek a csapat 
csekkszámlájára írandók. 

23. A Testület, vagy a Fenntartó Bizottság, meghatározott feladatok ellátására alkalmi 
munkabizottságokat működtethet. 

24. A Testület semmiféle más szervezkedésnek tagjává nem lehet. 
25. Amennyiben a Testület további csapat(ok) fenntartására vállalkozik, minden vagyon az 

eredetileg már fenntartott csapat birtokában marad. 
 
 

VI. A Testület jogai 
 

26. Figyelemmel kíséri a csapat életét. 
27. Ha akár erkölcsi, akár anyagi vonatkozásban szabálytalanságot vagy hiányt észlel, a 

parancsnokot figyelmezteti. 
28. Eredménytelenség esetén, a Kerületi Parancsnok útján, panasszal fordul a Szövetség Intéző 

Bizottságához. Indokolt esetben a csapatmunka ideiglenes vagy végleges megszüntetését 
javasolhatja. 

29. A csapatparancsnok megbízására vagy leváltására a Szövetség Intéző Bizottságánál írásban 
indítványt terjeszthet elő. 

30. A csapatparancsnok, a Szövetségnek küldendő évi jelentését a Testületnek bemutatja, -- 
megküldi. 

31. A Fenntartó Bizottság hozzájárulása nélkül a csapat jelentős változásokat vagyonában nem 
eszközölhet. 

 
   

VII. A Testület kötelességei 
 

32. A csapat munkáját erkölcsileg, társadalmilag és anyagilag támogatja. Ennek keretében 
gondoskodik a csapatotthonról és a csapatot felszereléssel lehetőség szerint, ellátja. 

33. Befizeti a csapat és a csapatban aktív működést folytató cserkészvezetők szövetségi tagdíját. 
34. A Fenntartó Bizottságon belül történő minden személyi változásról a Szövetség Intéző 

Bizottságát értesíti. 
35. Gyakorolja mindazon kötelezettségeket és jogokat, melyeket a Szövetség Intéző Bizottsága 

fenntartó testületekre vonatkozóan időről-időre meghatároz. 
36. Gyűléseire a csapatparancsnokot tanácsadói minőségben meghívja. 
 
   

VIII. Csapatparancsnok jelölése; csapatalakítás 
 

37. Csapatparancsnokként olyan személy hozható javaslatba, aki 
 

a) lakóhelye szerinti törvényes rendelkezések értelmében teljes jogú; 
b) cserkészcsapattiszti vagy cserkésztiszti képesítése van. 

 
38. Szükség esetén csapatparancsnoki ideiglenes megbízatásra javasolható olyan személy, aki 
 

a) segédtiszt vagy öregcserkész, akit a Testület a parancsnoki teendő ellátására alkalmasnak 
talál; vagy 

b) vezetői rátermettséget tanúsító személy, aki hajlandó tisztjelölti igazolásért folyamodni. 

c) Ideiglenes megbízatással működő parancsnok köteles egy éven belül cserkésztiszti tábort 
végezni. Parancsnoki igazolása, illetve csapatának igazolása csakis cserkésztiszti 
képesítésének megszerzése után véglegesíthető. 

 
39. A csapatparancsnok a csapat teljes jogú vezetője. A csapaton belül minden megbízatást ô 

eszközöl. Meghatározza a munkatervet és irányítja a kiképzést. A csapat tagjai felett 
fegyelmi jogkört gyakorol, kivéve a cserkésztisztikar, valamint az öregcserkészek olyan 
fegyelmi ügyeiben, amelyek a Szövetség fegyelmi szerveinek hatáskörébe tartoznak. A 
csapatparancsnok függelmi és fegyelmi viszonyban kizárólag cserkészszervekkel áll, -- a 
Testülettel nem. 

40. Új csapat létesítése, vagy már működő csapat átvétele esetében a Testület írásbeli igazolási, 
illetve átigazolási kérelemmel tartozik fordulni a Szövetség Intéző Bizottságához. Az ilyen 
kérelemnek a következő mellékleteket kell tartalmaznia: 

 
a) a III/2. pont szerinti adatokat és iratokat; 
b) a parancsnokjelöltek nevét, lakcímét, cserkészrangját, -- ajánlási sorrendben. A 

Szövetségnél nem igazolt jelöltek igazolási kérését egyidejűleg csatolni kell; 
c) csapatnévül legalább három magyar történelmi személy nevét ajánlási sorrendben. Olyan 

nevek nem javasolhatók, amelyeket más csapatok már viselnek; 
d) a csapatotthon címét (ha még nincs, a cserkész-összejövetelek helyének címét és 

tulajdonosának nevét); 
e) a csapat alakulási névjegyzékét (mely a parancsnok személyével együtt, de egyéb 

nagykorú személyeken kívül, legalább 12 tagot tartalmaz); 
f) vegyes csapat esetén a fiú- és leányrészleg vezetőinek nevét, címét, személyi- és 

cserkészadatait; 
g) írásbeli nyilatkozatot, melyben a Fenntartó Testület kijelenti, hogy a Magyar 

Cserkészszövetség szabályzatait magára nézve kötelezőnek elismeri és a csapat 
munkájáért teljes erkölcsi és anyagi felelősséget vállal. 

 
41. A Szövetség Intéző Bizottsága, amennyiben a benyújtott kérelmet rendben találja, egy évi 

próbaidőre ad működési engedélyt. A csapatigazolás csakis ennek és a VIII. fejezet szerinti 
próbaidőnek lejártával válhat véglegessé, sikeres, illetve eredményes szövetségi ellenőrzés 
után. A csapat nevét az ideiglenes igazolással egy időben állapítja meg a Szövetség Intéző 
Bizottsága. Csapatszámot végleges igazoláskor ad. 

42. A csapatigazolási eljárás lefolytatásához szükséges űrlapokat a Szövetség központi, illetve 
kerületi szervei, kérésre haladéktalanul megküldik. 

43. Öregcserkészcsapatokat a Szövetség Intéző Bizottságának engedélye alapján, kizárólag a 
Kerületi Parancsnokok szerveznek. Ezekre a csapatokra a Fenntartó Testületi Káté nem 
vonatkozik; tevékenységüket az Öregcserkész Működési Szabályzat határozza meg. 


