„Jó munkáért” Életmentő Cserkészkitüntetés szabályzata
A Magyar Cserkészszövetség Országos Elnöksége OE40/2007. számú határozatával
felújította az életmentő cserkészkitüntetést, mely a Cserkészszövetség első
megalakulása óta az egyetlen cserkészkitüntetés. Jelen szabályzatot az Országos
Intézőbizottság fogadta el 2008. január 26i ülésén az OIB 2008.01.26./15. számú
határozatával.
Jelen szabályzat megfelelően teszi időszerűvé a Cserkészszövetség 1939ben
megjelent kitüntetési szabályzatát és annak végrehajtási rendelkezéseit. A jelen
szabályzatban nem szabályozott esetleges vitás kérdések tekintetében az 1939es
szabályzat céljainak és szellemének megfelelően kell eljárni.
1.§ A kitüntetés neve: „Jó munkáért” cserkészkitüntetés.
2.§ A kitüntetés pontos leírása: A „Jó Munkáért” szalagon függő bronzszínű
cserkészliliom. Szalagja zöld színű, két oldalt keskeny sárga csíkkal. A liliom
hátlapján vésés jelzi az érem sorszámát és az adományozás idejét. A
kitüntetést a kitüntetett cserkészegyenruháján hordhatja.
3.§ A kitüntetés adományozója az Országos Intézőbizottság határozatának
megfelelően az Országos Elnök.
4.§ A kitüntetést a Cserkészszövetség azon aktív tagjai kapják, akik testi épségük
esetleg életük szükségszerű kockáztatásával emberéletet mentettek meg.
Kivételes esetekben nem aktív cserkész vagy cserkészjelölt is megkaphatja a
kitüntetést. Hivatásszerűen végzett életmentéssel járó tevékenység (pl.
orvosok, tűzoltók, fegyveres testületek tagjai) esetén, amennyiben a cserkész
munkaköri kötelezettségét látja el, csak kivételes esetben adományozható
kitüntetés.
5.§ A kitüntetést megkapja az a cserkész, aki mást közvetlen életveszélyt jelentő
helyzetből kiment, a fenyegető helyzetet megszünteti, vagy annak hatását
csökkenti és ezzel a közvetlen életveszélyben lévő személy életét megmenti
(életmentés)

6.§ A kitüntetésre érdemeseket az Országos Intézőbizottság maga közül e
feladatra kijelölt tagjai javasolják kitüntetésre az Országos Intézőbizottság
ülésén, az életmentés körülményeit bemutatják, és azt dokumentumokkal
támasztják alá.
7.§ A kitüntetés adományozását és az életmentés körülményeinek röviden
bemutatását a Vezetők Lapjában közzé kell tenni.
8.§ A kitüntetés adományozása egész életre szól, és a kitüntetett a kitüntetéssel
együtt kitüntető adományozói oklevelet kap, mely bemutatja az életmentés
tényeit.
9.§ Jelen szabályzat a megalkotását követően adományozott kitüntetések
tekintetében hatályos.
10.§ A jelen szabályzatban nem szabályozott esetleges vitás kérdések
tekintetében az 1939es szabályzat – mely a Cserkészszövetség levéltárában
került elhelyezésre – céljainak és szellemének megfelelően kell eljárni.
Kelt Budapesten, 2008. január 26án.
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