A MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG FEGYELMI SZABÁLYZATA
2002.10.12.
ELSŐ RÉSZ
A fegyelmi eljárás célja
1.§
A cserkész fegyelmi eljárás célja a cserkészet tisztaságának megóvása, a cserkészfogadalom és
a cserkésztörvények betartatásának elősegítése, a cserkészek etikai alapon álló együttműködésének
támogatása, valamint előbbiek megsértése esetén a megfelelő - nevelő hatású - intézkedések
alkalmazása.
A fegyelmi eljárás hatálya
2.§
Jelen szabályzat kiterjed minden Magyarországon elkövetett fegyelmi vétségre, valamint azokra a
külföldön elkövetett vétségekre, amelyeket magyar cserkész követett el.
3.§
Fegyelmi vétség alanya lehet minden olyan természetes személy, aki a Magyar
Cserkészszövetség rendes tagságát képező cserkészcsapatok fogadalmat tett tagja. A tiszteletbeli és
pártoló tagok nem tartoznak jelen szabályzat hatálya alá, hanem - amennyiben méltatlanná váltak
tagságukra -, az MCSSZ tagjainak sorából az OIB törli őket. Ebben az esetben a döntés ellen 15
napon belül az Országos Közgyűléshez lehet folyamodni.
4.§
A fegyelmi vétség fennállását az elkövetés idején hatályos szabályzatok alapján kell elbírálni,
kivéve, ha az elbírálás pillanatában hatályos szabályok enyhébb előírásokat tartalmaznak, mert ekkor
ez utóbbi szabályok alkalmazandóak. Egyéb esetekben a visszaható hatály alkalmazása nem
megengedett.
A fegyelmi eljárás alapelvei
5.§
A cserkész fegyelmi eljárás bizalmas és titkos, tiszteletben tartja a jó hírnév védelméhez való
jogot. Nyilvánosságra hozni csak a jogerős fegyelmi határozatot lehet.
6.§
Az eljáró fegyelmi szervek közvetlenül kötelesek az eljárás minden szakaszában eljárni,
helyettest, megbízottat maguk helyett nem állíthatnak.
7.§

Az előkészítő szakasz írásbeli, amíg a tárgyalási szakasz szóbeli.

8.§
A védelemhez való jogot biztosítja, hogy az eljárás alá vont az eljárás bármely szakaszában
védelme ellátására bárkit felkérhet, vele szabadon értekezhet.
9.§
Senki nem tekinthető addig vétkesnek, amíg az illetékes fegyelmi hatóság azt jogerősen ki nem
nyilvánítja.
10.§ Az eljáró fegyelmi szerv a rendelkezésre álló bizonyítékokat szabadon értékeli, döntését
meggyőződése alapján, szabad lelkiismerettel, minden befolyásolástól mentesen hozza.
11.§ Az első fokú fegyelmi határozat ellen minden esetben jogorvoslattal lehet élni.
A fegyelmi szervek hatásköre és illetékessége
12.§ Elsőfokú fegyelmi szervek:
(1) Általános fegyelmi szerv a csapatparancsnok. A csapatparancsnok jár el minden olyan fegyelmi
ügyben, amelyet jelen szabályzat nem utal magasabb fegyelmi szerv elé.
(2) A kerületi fegyelmi bizottság jár el cserkészsegédtisztek és cserkésztisztek fegyelmi vétségei
esetén.
(3) A kerület elnöksége, fegyelmi bizottsága, az OIB és az országos elnökség, országos szakvezetők,
felügyelő bizottság, leánybizottság tagjaival szemben első fokon az országos fegyelmi bizottság jár el.
13.§ Másodfokú fegyelmi szervek:
A csapatparancsnok által kiszabott fegyelmi büntetések esetén a kerületi fegyelmi bizottság, a kerületi
fegyelmi bizottság elsőfokú döntéseivel szemben az országos fegyelmi bizottság, az országos
fegyelmi bizottság elsőfokon megállapított fegyelmi határozataival szemben az Országos
Intézőbizottsághoz lehet fordulni.
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14.§ A fegyelmi szervek illetékessége
Az a fegyelmi hatóság köteles és jogosult eljárni, amelynek területén az eljárás megindításakor az
eljárás alá vont személy cserkészcsapata található.
Vádképviselet
15.§ A vádat a sértett, halála esetén örököse vagy az általa felkért személy képviseli. Sértettnek
mindősül mindenki, aki megalapozottan valószínűsíti, hogy az elkövetett fegyelmi vétség számára
erkölcsileg vagy anyagilag kárt okozott.
16.§ A vádat az MCSSZ jogi képviselője ügyészi, törvényességi felügyeleti jogkörében bármikor
magához vonhatja, a fegyelmi szerveknek indítványokat tehet. Amennyiben a jogi képviselő ejti a
vádat, a sértett (vagy képviselője) a vádat tovább viheti. Amennyiben a sértett (vagy képviselője) 15
napon belül nem nyilatkozik, hogy a vád képviseletét átveszi, mulasztását a vád ejtésének kell
minősíteni.
Védelem
17.§ A fegyelmi eljárás folyamán az eljárás alá vont személy védelmét önmaga vagy az általa felkért
személy láthatja el. Amennyiben mind az eljárás alá vont, mind megbízott védője tesz indítványokat,
azokat a fegyelmi hatóság külön-külön köteles megvizsgálni és elbírálni.
A fegyelmi vétségek
18.§ Cserkész fegyelmi vétségnek minősül különösen
a. az MCSSZ szabályzataiban foglalt rendelkezések súlyos és szándékos áthágása,
b. a cserkészfogadalommal és a cserkésztörvénnyel ellentétes magatartás
c.

a magyar cserkészet jó hírnevének, tekintélyének rombolása

d. a cserkészszervek nyilvánosságra hozott döntéseinek, határozatainak be nem tartása
e. egyéb, a cserkészies magatarással ellentétes bármilyen tevés vagy mulasztás
Fegyelmi büntetések
19.§
A cserkész fegyelmi szervek az elkövetett vétség súlya szerint az alábbi büntető határozatokat
hozhatják:
a. figyelmeztetés
b. megrovás
c.

határozott időre való eltiltás meghatározott tisztség betöltésétől, cserkészmunka végzésétől,
illetve jogok gyakorlásától

d. megbízatás, betöltött tisztség viselése alóli határozott időre szóló felfüggesztés
e. megbízatástól, tisztségtől való megfosztás
f.

kizárás a Magyar Cserkészszövetségből

Az b) pont alatti büntetést a c), d), e) pont alatti büntetéssel együttesen is ki lehet szabni, amíg az a9
és f) pont alatti büntetések csak önállóan szabhatóak ki.
A fegyelmi eljárás és a fegyelmi döntések végrehajtásának akadályai
20.§
Nem lehet a fegyelmi eljárást indítani vagy a megkezdett fegyelmi eljárást meg kell szüntetni,
illetve a jogerős fegyelmi határozatot nem lehet végrehajtani, ha
a. az elkövető meghalt vagy az MCSSZ-ből kilépett
b. a fegyelmi vétsége elkövetésétől (az elkövetés befejezésétől) számítva 2 esztendő eltelt
c.

a nyilvánosságra került fegyelmi vétséggel kapcsolatosan a sértett 1 esztendőn belül fegyelmi
eljárás megindítását nem kezdeményezte

d. a jogerős döntés megszületése előtt a vád képviselője a vádat ejti
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Összeférhetetlenségi szabályok
22.§

Nem járhat el a fegyelmi szerv tagjaként az a személy, aki

a. a fegyelmi eljárás bármely szakaszában a vád, védelem vagy ítélkezés funkciói közül kettőt vagy
többet magáénak mondhatna
b. az eljárás alá vont vagy a sértett közeli hozzátartozója: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az
örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő,
valamint a testvér; hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a
jegyes, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa (Ptk. 685. §
b/ pont)
c.

a sértettnek vagy az eljárás alá vontnak cserkészkötelék-béli felettese vagy alárendeltje; kivétel,
ha a csapatparancsnok jár el

d. az ügyben tanúként, szakértőként vesz részt
e. akitől az ügy részrehajlásmentes elbírálása egyéb okból nem elvárható
23.§
A fegyelmi szervek az összeférhetetlenség fennálltát az eljárás folyamán hivatalból vizsgálják. A
sértett és az eljárás alá vont, valamint képviselőik az összeférhetetlenség tudomására jutását követő 3
napon belül kötelesek az összeférhetetlenség tényét bejelenteni. Ezen jog gyakorlásának
elmulasztása jogvesztő. Az összeférhetetlenségről a fegyelmi szerv elnöke dönt. Elutasító határozata
ellen az ügydöntő határozattal szembeni fellebbezés keretében lehet fellebbezéssel élni a másodfokú
szervhez. Másodfokú fegyelmi szerv tagjának összeférhetetlenségével kapcsolatos döntéssel
szemben fellebbezésnek helye nincs.
MÁSODIK RÉSZ
A fegyelmi eljárás megindítása
24.§
A fegyelmi eljárás a sértett fél indítványa alapján indul meg. A sértett fél köteles indítványában
megjelölni a tényállást, amely alapján vétkesnek találja az eljárás alá vont személyt, ismertetnie kell az
állításait alátámasztó bizonyítékait és bizonyítási indítványait. A tanúk, szakértők nevét és értesítési
címét, amíg az okiratoknak egyszerű fénymásolati példányát köteles a vádindítványhoz csatolni. A
vádindítványban meg kell jelölni, hogy a sértett fél milyen büntetés, büntetések alkalmazását kéri. Ettől
a fegyelmi szerv enyhébb irányban igen, súlyosabb irányban nem térhet el.
Előkészítő szakasz
25.§
Az eljáró fegyelmi szerv az eljárás megindítását követően azonnal köteles megvizsgálni
hatáskörét és illetékességét, valamint az összeférhetetlenség esetleges fennálltát.
26.§
A fegyelmi szerv elnöke, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a benyújtott vádindítvány tartalma
elégtelen az eljárás lefolytatásához, a vád képviselőjét megfelelő határidő tűzésével hiánypótlásra
szólítja fel azzal a kitétellel, hogy ha a fél a hiánypótlásban foglaltaknak nem tesz eleget, a fegyelmi
szerv a rendelkezésre álló adatok alapján fog dönteni.
27.§
Az előkészítő szakaszt az eljárásban résztvevők megidézése zárja. Az idéző levelet a tárgyalás
napja előtt 30 nappal kell az érintetteknek ajánlott, saját kezéhez tértivevényes levélben megküldeni.
Ideiglenes intézkedések
28.§
A fegyelmi szerv akár hivatalból, akár kérelemre köteles az eljárás bármely szakaszában
megvizsgálni, hogy a feltételezett fegyelmi vétségből eredő erkölcsi és anyagi károk enyhítése céljából
előzetesen a 19.§ c/ és d/ pont alatti fegyelmi büntetéseket meghatározott időre, de legfeljebb a
jogerős fegyelmi döntés meghozataláig kiszabja. A cserkészmunka alóli teljes felfüggesztés esetén az
eljárás alá vont személy cserkészigazolványát a fegyelmi szerv bevonja.
A fegyelmi tárgyalás
29.§
A fegyelmi tárgyalást az eljárás méltóságát biztosító helyen kell megtartani, ahol a vád, a védelem
és az ítélkező szerv munkájának zavartalansága biztosított. Lehetőség szerint az ügyet egy tárgyalás
megtartásával kell elbírálni. Tárgyalást elhalasztani csak szükség esetén és legfeljebb 15 napra
lehetséges.
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30.§
A tárgyalásról jegyzőkönyvet kell vezetni, amely tartalmazza a tárgyalás legfontosabb eseményeit.
A jegyzőkönyvet a fegyelmi szerv tagjai aláírják.
31.§
A fegyelmi szerv a tárgyalás megnyitását követően a megjelenteket számba veszi. Ha a
megidézettek idézése szabályszerű volt, a tárgyalást meg kell tartani, kivéve, ha a megjelenés
elmulasztását bármely fél alapos indokkal kimenti. Ekkor a fegyelmi szerv új tárgyalási határnapot tűz
az idézés szabályainak megtartásával. Ha a vádló a szabályszerű idézés ellenére nem jelent meg,
úgy kell tekinteni, mintha a vádat ejtette volna.
32.§
A számbavételezés után a vád, a védelem és az ítélkezés funkcióit ellátó személyeken kívül a
tárgyalótermet a megidézettek elhagyják. A teremben a fegyelmi ügyek bizalmasságának biztosítása
érdekében hallgatóságként senki sem tartózkodhat.
33.§
A tárgyalás a vádló (sértett) indítványának előadásával kezdődik, majd az eljárás alá vont terjeszti
elő kifogásait.
34.§
A tárgyaláson először a vád, majd a védelem ismerteti bizonyítékait. A tanúkat egyesével,
egymástól elkülönítve kell meghallgatni.
35.§
A tárgyalás befejezését megelőzően a vád, majd a védelem, végezetül - utolsó szó jogán - maga
az eljárás alá vont mondhatja el záróbeszédét. Ezt követően a fegyelmi szerv elnöke a tárgyalást
berekeszti.
A fegyelmi határozat
36.§
A fegyelmi szerv a tárgyalás berekesztését követően tanácskozásra visszavonul. Zárt ülésen,
egyszerű szótöbbséggel hozza meg fegyelmi határozatát. Először a legfiatalabb, majd az idősebbik
tag, végezetül az elnök adja le szavazatát.
37.§

A meghozott fegyelmi határozatot szóban ki kell hirdetni és röviden meg kell indokolni.

38.§
A fegyelmi határozatot 8 napon belül írásba kell foglalni és a vád és a védelem képviselői részére
ajánlott, tértivevényes postai küldeményként meg kell küldeni.
39.§
A fegyelmi határozat ellen benyújtott fellebbezésnek - a 27. §-ban foglalt ideiglenes intézkedések
kivételével - a határozatok végrehajtására halasztó hatálya van.
Jogorvoslatok
40.§

Fellebbezést a sértett, a vád képviselője, az eljárás alá vont és védője terjeszthet elő.

41.§
A fegyelmi határozat elleni fellebbezéseket a másodfokú fegyelmi szervnek címezve, de az
elsőfokú fegyelmi szervhez kell küldeni. A fegyelmi határozat elleni fellebbezés benyújtásának
határideje a határozat kézbesítését követő 15. nap. A fegyelmi szerv pervezető határozatai ellen külön
nem, csupán a fegyelmi határozat ellen benyújtott fellebbezésben lehet fellebbezni.
42.§
Fellebbezés híján az elsőfokú fegyelmi szerv a jogorvoslati határidők leteltét követő 8. napon az
elsőfokú fegyelmi határozatot jogerősíti és elmarasztaló fegyelmi döntés esetén intézkedik a fegyelmi
határozat hivatalos írásbeli kihirdetéséről.
43.§
Fellebbezés esetén az elsőfokú fegyelmi szerv a jogorvoslati határidők leteltét követő 8. napon
észrevételeivel együtt megküldi az eljárás teljes iratanyagát a másodfokú fegyelmi szervhez.
A másodfokú fegyelmi szerv eljárása
44.§
A másodfokú fegyelmi szerv a fegyelmi eljárás iratainak érkezését követő 30 napon belül
tárgyalási határnapot tűz ki, amelyre a feleket és a szükségesnek ítélt személyeket megidézi.
45.§

A tárgyalás menete az alábbi kivételekkel megegyezik az elsőfokú tárgyaláséval:

Először a fellebbező fél ismertetni álláspontját, majd a másik oldal tárja elő észrevételeit. Amennyiben
mind a vád, mind a védelem oldaláról nyújtottak be fellebbezést, először a vádképviseleté a szó.
46.§

A másodfokú fegyelmi szerv az alábbi határozatokat hozza:

a. súlyos anyagi vagy eljárási szabálysértés esetén az elsőfokú fegyelmi határozatot hatályon kívül
helyezi és az elsőfokú fegyelmi szervet új eljárás lefolytatására és új határozat meghozatalára
utasítja. Erre akkor van lehetőség, ha az elsőfokú ítélet orvosolhatatlan hibában szenved, és az
eljárás jelentős részének megismétlése elkerülhetetlen. A másodfokú fegyelmi szervnek részletes
előírásokat kell küldenie az elsőfokú fegyelmi szervnek.
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b. helybenhagyja az elsőfokú fegyelmi szerv döntését
c.

megváltoztatja az elsőfokú fegyelmi szerv döntését. Amennyiben a vád súlyosbításért nem
fellebbezett, az elsőfokú fegyelmi határozat súlyosbítására nincs lehetőség.

A másodfokú fegyelmi szervnek az előző szakasz b/ és c/ pontban említett határozata jogerős, további
fellebbezésnek helye nincs.
A fegyelmi döntés végrehajtása és nyilvántartása
47.§
A jogerős fegyelmi határozat végrehajtása az elsőfokú fegyelmi szerv elnökének határkörébe
tartozik. A másodfokú fegyelmi szerv a jogerős határozat írásba foglalását követő 8 napon belül
megküldi az iratokat az elsőfokú fegyelmi szervnek. Az elsőfokú fegyelmi szerv elnöke 15 napon belül
köteles a jogerős fegyelmi határozat kihirdetéséről gondoskodni, és az illetékes cserkészszerveket
értesíteni a fegyelmi határozat betartásához szükséges intézkedések megtételéhez.
48.§
A fegyelmi szervek az elmarasztaló jogerős fegyelmi határozat egy eredeti példányát a fegyelmi
nyilvántartást vezető országos főtitkárnak 15 napon belül megküldeni kötelesek.
A nyilvántartott fegyelmi büntetések törlése
49.§
A 19. § a/, b/ és e/ pontjában lévő fegyelmi büntetéseket a kihirdetést, valamint a c/ és d/ pontban
meghatározott büntetéseket a büntetési idő elteltét követő 2 esztendő elmúltával kell a
nyilvántartásból törölni.
HARMADIK RÉSZ
Külön eljárások
A csapatparancsnok eljárása
50.§
A csapatparancsnok a fegyelmi hatásköre alá tartozó cserkészek fegyelmi ügyeit nyomban,
szóban lefolytatott, rövid eljárás keretében intézi.
51.§
A csapatparancsnok a cserkészcsapata szervezeti felépítését, valamint a megbízatások adását és
megvonását az MCSSZ szabályzatai szerint szabadon határozza meg, így az előbbi eset igazgatási
döntés, nem pedig fegyelmi eljárás tárgya.
52.§
A 19. § a/, b/ és f/ pontjának alkalmazása esetén a csapatparancsnok döntését írásban indokolni
köteles. Ha az eljárás alá vont cserkész a kiszabott fegyelmi határozattal nem ért egyet, az általános
szabályok szerint jogorvoslati lehetőséggel élhet.
53.§
A 48. §-ban foglalt előírást csak a 19.§ f) pontjában meghatározott büntetés kiszabása esetén kell
alkalmazni.
Az Országos Intézőbizottság eljárása
54.§
Az Országos Intézőbizottság- mint másodfokú fegyelmi szerv - fegyelmi eljárást teljes ülésen
folytat le.
55.§

Az Országos Intézőbizottság fegyelmi döntése ellen további fellebbezésnek helye nincs.
Hatályba léptető rendelkezések

56.§
Jelen fegyelmi szabályzatot az Országos Intézőbizottság 2002. október 12. napján megtárgyalta
és elfogadta. Rendelkezéseit ezen időponttól kell alkalmazni.
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