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1.

Általános rendelkezések

1.1.

A szabályzat célja és hatálya

1.1.1. A táborozási szabályzat célja azon fogalmak, ajánlások és kötelezettségek
összefoglalása, amelyek a cserkésszerő táborozást segítik.
1.1.2. A Táborozási szabályzat hatálya kiterjed a Magyar Cserkészszövetséghez tartozó
valamennyi cserkészcsapat belföldi és külföldi táborozásaira, továbbá értelemszerően a
Szövetség körzeti, kerületi és országos szervei által rendezett táboraira.

1.2.

Alapfogalmak

1.2.1. A cserkészprogram: bármely cserkész által történı idıtöltés, amely a Magyar
Cserkészszövetség Alapszabályában lefektetett célok és elvek szerint történik.
1.2.2. A táborozás: legalább tizenkét cserkésznek, négy vagy több napig tartó olyan
idıtöltése, amelynél a résztvevı cserkészek nagyobbrészt szabadban, túlnyomórészt saját
szellemi, testi és anyagi erıforrásaikra utalva, az egész évi cserkészmunka eredményét a
gyakorlatban próbára teszik, a tíz cserkésztörvényt életre keltve tudatosan fejlesztik a
jellemüket, és a csapat tagjai között a testvéri köteléket elmélyítik.
1.2.3. A tábor fogalmához nem tartozik feltétlenül sem a sátor alatt élés, sem pedig a
huzamosabb ideig egyhelyben való tartózkodás.
1.2.4. A portya: létszámtól független cserkészközösség három napos, vagy tizenkét
cserkésznél kisebb létszámú cserkészközösség két napnál hosszabb tartamú természetben való
cserkészélete.
1.2.5. A túra: két napos vagy két napnál rövidebb ideig tartó, de emberi teljesítményt
igénylı cserkész-természetjárás.
1.2.6. A kirándulás: egy napon belül történı cserkész-természetjárás.
1.2.7. Ha több cserkészprogram-típus egymást követi, de egymással szorosan
összefüggenek (pl.: idıben, helyszínben, résztvevı személyekben), akkor egy
cserkészprogramnak kell tekinteni a cserkésztevékenységeket. Az így összeállt
cserkészprogramra mindig a szigorúbb szabályokat kell alkalmazni.

1.3.

Táborfajták

A táborok jellegük szerint a következık lehetnek:
1.3.1. Nyári tábor: az olyan tábor, amely április 15. és október 15. közötti idıben kezdıdik
és végzıdik. Ez tartozik a cserkésztáborok fı típusához.
1.3.2. Nyári táborozási fıszezonú tábor: az olyan nyári tábor, amely június 15. és augusztus
31. közötti idıben kezdıdik és végzıdik.
1.3.3. Téli tábor: az olyan tábor, amely október 16. és április 14. közötti idıben kezdıdik és
végzıdik. Magas hegyeken 1500 méter felett bármely idıpontban rendezett tábor téli tábornak
minısülhet.
1.3.4. Azok a táborok, amelyek idıtartamban a fenti határnapokat átlépik, aszerint
számítanak téli, nyári, illetve nyári táborozási fıszezonú tábornak, hogy nagyobb részük mely
határnapok közé esik. Kétsége esetén a tábort a szigorúbban szabályozott tábornak kell
tekinteni.
1.3.5. Álló tábor az olyan tábor, amelynél a csapat a táborozás egész tartamára egy
táborhelyen rendezkedik be, és esetenként néhány napnál nem hosszabb tábori túrák után
eredeti táborhelyére visszatér.
1.3.6. Ha az álló táborozás esetén két napnál hosszabb tábori túrán vesz részt egy vagy több
cserkészközösség, akkor ezt a tevékenységet a táborozás során, portyázásnak tekintjük.

- 5/26 oldal -

1.3.7. Mozgó tábor az olyan tábor, amely a táborozás egész ideje alatt vagy túlnyomó
részben táborhelyét változtatja.
1.3.8. Szárazföldi tábor az olyan tábor, amely akár víz mellett, akár víztıl távol, a
táborozásoknál szokásos fürdéstıl eltekintve kizárólag szárazföldi tábori életet folytat.
1.3.9. Vízi tábor az olyan tábor, amelynek tagjai vízi életet folytatnak, vagy amelyben vízi
kiképzés is folyik, tekintet nélkül arra, hogy a kiképzés egy része szárazföldön történik.
1.3.10. Amennyiben a táborozó csapatnak csupán egy vagy több kis egysége vagy egyes
tagjai folytatnak vízi életet vagy vesznek részt vízi kiképzésen, a vízi táborok különleges
szabályait csak a vízi életet, illetve a kiképzésben résztvevıkre kell alkalmazni. Azokban a
táborokban, amelyeknél nem lehet határozottan megállapítani a vízi vagy szárazföldi jelleget,
a vízi táborok különleges szabályait kell alkalmazni.
1.3.11. Vezetıképzı tábor az olyan tábor, amely a Magyar Cserkészszövetség Vezetıképzési,
Képesítési, Megbízatási és Igazolási Szabályzatában foglaltak szerint valamely
cserkészvezetıi képzés megszerzésének része.
1.3.12. Szaktáborok az olyan táborok, amelyek szakirányú (regös, rádiós, természetvédı,
repülıs, lovas, vitorlázó, sí, kerékpáros stb.) képzést nyújtanak.
1.3.13. Összevont tábor az olyan tábor, amelyet két, vagy több csapat ugyanazon a helyen
közös parancsnokság alatt szervez és tart meg.
1.3.14. Nagytábor az olyan tábor, amelyet a Szövetség vagy annak valamelyik kerülete vagy
egyéb jogosított szerve meghatározott feladattal közös táborhelyen szervez és tart meg.
1.3.15. Külföldi tábor az olyan tábor, amelynél a táborozók Magyar Köztársaság területén
kívül táboroznak.
1.3.16. Nemzetközi tábor az olyan tábor, amelyben – legalább két – különbözı
állampolgárságúak a táborozók.
1.3.17. Tanyázás a kiscserkészek táborszerően megszervezett, szilárd épületben lefolyatott,
általában 4-14 napig terjedı sajátos élete.
1.3.18. Vegyes tábor az olyan tábor, ahol lányok és fiúk együtt táboroznak. Vegyes táborban
fiú ırsök és lány ırsök egymástól elkülönítve alakítják ki ırsi körleteiket.
1.3.19. Összetett tábor az olyan tábor, amely az 1.3.4.-1.3.18. sz. pontok meghatározásai
közül több szerint is minısíthetı. Az összetett táborokra – amennyiben a jelen szabályzat
másképp nem rendelkezik – mindig a szigorúbb szabályokat kell alkalmazni.
1.3.20. Idegenforgalmi szálláshelyen (kemping, motel stb.) - kivéve cserkészpark, vízitelep,
nomád szálláshely - tervezett tábor nem minısíthetı cserkésztábornak.

1.4.

Ki táborozhat?

1.4.1. A táborozáson fogadalmat tett cserkészek vehetnek részt. A táborozáson
cserkészjelöltek is részt vehetnek, akik a táborban fogadalmat vagy ígéretet fognak tenni. İk
nem kötelesek az 1.4.4. pontban foglalt nyilatkozat megtételére, viszont a várható
fogadalomtételt a táborozási engedély iránti kérelemben jelezni kell. Kívánatos, ha a
cserkészjelölt táborozását 1 évi felkészülés elızi meg.
1.4.2. A fogadalmat tett cserkész köteles az érvényes cserkészigazolványát a táborba
magával vinni, és ha a tábort ellenırzı személy kéri, akkor meg kell neki mutatni.
1.4.3. Fogadalmat tett cserkész csak abban az esetben táborozhat, ha a saját cserkészcsapata
rendezte évi jelentés és tagdíj kötelezettségeit.
1.4.4. Az 1.4.1. pontba nem tartozó személyek, akiket a táborparancsnok alkalmasnak, vagy
szükségesnek lát elvinni, vagy meghívni a táborba, nyilatkozatot kötelesek írni, melyben a
Szövetség elıírásait és a tábor rendjét magukra nézve kötelezıen elfogadják, és azokat
megtartják (lásd 17. sz. melléklet).
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1.5.

Ki vezethet tábort?

1.5.1. A tábor parancsnoka legalább cserkészsegédtiszti képesítéssel kell, hogy
rendelkezzék, akit ilyen minıségben a Szövetség elfogadott, és nevére táborozási engedélyt
adott ki.
1.5.2. A táborparancsnok helyettese legalább cserkészsegédtiszti képesítéssel kell, hogy
rendelkezzék, akit ilyen minıségben a Szövetség elfogadott, és ıt a táborozási engedély ilyen
minıségben tünteti fel.
1.5.3. A tábor napos (ügyeletes) tisztje 18. életévét betöltött legalább cserkészırsvezetıi
képesítéssel kell, hogy rendelkezzék, akit ilyen minıségben a Szövetség elfogadott, kívánatos
azonban, hogy lehetıleg cserkészsegédtiszti képesítéssel rendelkezzen.
1.5.4. A fiú táborok vezetıje csak férfi, a leány tábor vezetıje csak nı lehet. Vegyes
táborok esetén legyen a tábornak férfi és nıi vezetıje is. A leány ırsök vezetıje csak leány, a
fiú ırsök vezetıje csak fiú lehet.
1.5.5. Nagy létszámú táborozásoknál, a táborparancsnokon kívül altáboronként vagy
rajonként legalább egy cserkészsegédtiszt jelenléte szükséges.
1.5.6. Szaktábor parancsnoka és helyettese csak szakképzett cserkészvezetı lehet.

1.6.

Öltözködés a táborban

1.6.1. A Ruházati Szabályzat rendelkezései a táborokban is érvényesek. A tábor területét a
táborparancsnok által megjelölt ruhában szabad elhagyni.
1.6.2. A tábor területén kívül, és a táborban viselhetı öltözéket a cserkészies jóízlés és az
egészségügyi követelmények szem elıtt tartásával a táborparancsnok állapítja meg,
végrehajtásáról a napos (ügyeletes) tiszt gondoskodik.
1.6.3. A táborba utazáskor, és a táborból való hazautazáskor a szabályos
cserkészegyenruhát kell hordani.
1.6.4. A
napirend
ünnepélyes
eseményeinél
(zászlófelvonás
és
levonás,
szentmise/istentisztelet stb.) a cserkészeknek cserkészegyenruhát kell hordani.
1.6.5. A táborparancsnokság lehetıleg az egyenruha viselését ne követelje meg olyan
alkalmakkor, mikor a ruházat fokozott szennyezıdésnek van kitéve (pl.: konyha, fagyőjtés).
1.6.6. Tábori keretmesés program esetén a táborparancsnok engedélyével a megfelelı
alkalmak, keretmesés jelenetekkor használhatóak a keretmesés jelmezek.
1.6.7. Ha Szövetség a cserkésztáborozás részére táborozási engedélyt nem állított ki, és ha
ezen tábornak készült is emlékjelvénye, nem hordható eme jelvény a cserkészegyenruhán.

1.7.

A táborozók egészségügye

1.7.1. A csapat- és táborparancsnok együttes döntése alapján, a táborba – cserkész
szempontból – a tábori életre alkalmasnak vélt cserkész mehet csak.
1.7.2. A táborba az ÁNTSZ elıírásainak megfelelıen az a cserkész – a vezetıket is
beleértve – mehet, akit családorvosa erre igazoltan alkalmasnak tart. Célszerő a cserkészeket a
táborozás elıtt fogorvosi vizsgálatra kötelezni.
1.7.3. Különleges táborok esetén tájékoztatni kell az orvost a nagyobb fáradtsággal vagy
fokozott testi megerıltetéssel járó követelmények lehetıségérıl. E követelményre a szülık,
illetve cserkész törvényes képviselıinek a figyelmét is fel kell hívnia a csapatparancsnoknak.
1.7.4. Csak olyan cserkész kezdheti meg a táborba szállást, utazhat a többi cserkésszel, aki
rendelkezi orvosi igazolással. Táborba szállás megkezdése elıtt az orvosi igazolásokat
táborparancsnok részére át kell adni.
1.7.5. A táborparancsnok az igazolásokat köteles ellenırizni. Az orvosi igazolások a tábori
dokumentáció részét képezik. A tábort ellenırzık részére azokat felkérésre be kell mutatni.
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Az orvosi igazolásokat a parancsnok köteles bizalmasan kezelni, majd a táborbontás után
köteles az igazolást 1 évig megırizni, majd megsemmisíteni.
1.7.6. Megkötésekkel történı orvosi engedélyezés esetén a táborparancsnok 1.7.1. szerint
kell, hogy eljárjon.
1.7.7. A táborozás során a vonatkozó közegészségügyi elıírásokat és az illetékes ÁNTSZ
határozatában elıírtakat be kell tartani (lásd 1. sz. melléklet).

2.

Táborhelyre vonatkozó rendelkezések

2.1.

Költségek

2.1.1. A táborozási költségeket általában maguk a táborban résztvevı cserkészek viselik. A
tábort szervezı cserkészcsapat anyagi erejét elsısorban a közös kiadások viselésére és
cserkészek táborozásának lehetıvé tételére kell fordítani.

2.2.

Táborozási támogatás

2.2.1. A Kerület az arra rászoruló csapatokat a rendelkezésre álló fedezet keretein belül
táborozási támogatásban részesítheti.
2.2.2. Politikai szervezettıl, párttól, anyagi, vagy eszköztámogatást igényelni, elfogadni
tilos!

2.3.

Táborhely kiválasztása

2.3.1. Egymást követı években ugyanazon helyen történı táborozás nem kívánatos. E
rendelkezés nem vonatkozik a kiképzési célokat szolgáló cserkészparkokra, telepekre, és
táborhelyekre.
2.3.2. A táborhelyeket a közlekedési fıútvonalaktól, fürdıtelepektıl, nyaralóhelyektıl,
szórakozóhelyektıl és más táboroktól távol kell keresni. A táborparancsnok döntése azonban,
hogy az orvos és az élelmiszerek beszerzési helyei, valamint játszóhely és fürdési hely közel,
aránylag könnyen megközelíthetık legyenek.
2.3.3. Mocsaras vagy egyéb okból egészségtelen vidéken vagy helyen állótábort kijelölni
nem szabad. A táborhely kiválasztásánál a közegészségügyi, környezet- és természetvédelmi
szempontokat messzemenıen szem elıtt kell tartani.
2.3.4. Különösen súlyt kell helyezni arra, hogy egészséges ivóvíz és mosdóvíz a táborozók
részére – kellı mennyiségben – folyamatosan rendelkezésre álljon.

2.4.

Közeli táborok

2.4.1. A csapatok egymás közvetlen közelében történı táborozása nem ajánlatos.
Amennyiben mégis erre kerül sor, a parancsnokok a cserkészet szellemiségét figyelembe véve
állapodjanak meg programjaik lebonyolításáról, egymás zavarásának elkerülésérıl.

2.5.

Táborhely-tulajdonos engedélye

2.5.1. A táborhely-tuladonostól vagy kezelıjétıl (erdıgazdaság, önkormányzat,
szövetkezet, természetvédelmi hatóság, magántulajdonos stb.) elızetesen engedélyt kell
beszerezni a táborhely használatára vonatkozóan (lásd 16. sz. melléklet), és az engedélyt a
táborozási kérelemhez csatolni kell.

2.6.

Hatósági engedély

2.6.1. Táborba szállni csak a hatályos jogszabályok szerint megszerzett hatósági
engedély(ek) és a Magyar Cserkészszövetség táborozási engedélyének birtokában szabad.
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2.6.2. Ha a terület tulajdonosa rendelkezik a közegészségügyi szolgálat engedélyével, úgy
ennek másolatát kell mellékelni a táborozási engedélykérés mellé. Amennyiben az ÁNTSZ a
táborhelyet nem engedélyezi, új táborhelyet kell választani és új táborozási engedélyt kell
kérni.
Megjegyzés: A jelenleg érvényes rendelkezéseket – amelyek a megfelelı közegészségügyi
bejelentésre és természetvédelmi engedély megszerzésére és különféle elıírásokra
vonatkoznak – a mellékletek tartalmazzák.

2.7.

Tiltott táborhelyek

2.7.1. A Szövetség megállapíthatja azokat a helyeket, amelyeken a táborozás
cserkészszempontból – akár átmenetileg, akár egyszer, s mindenkorra – meg nem engedhetı,
és amely helyekre ennél fogva táborozási engedélyt nem ad ki (tiltott táborhelyek). A tiltott
táborhelyek jegyzékét az országos táborozási vezetı a Vezetık Lapjában közzéteszi.

2.8.

Fürdıhely kiválasztása

2.8.1. Fürdeni csak azokon a helyeken szabad, amelyeket az illetékes hatóság abban az
évben fürdıhelyként kijelölt, vagy a csapat részére külön engedélyez.
2.8.2. A táborozó csapat parancsnoka a táborhely kiválasztásánál a számításba vehetı
fürdıhelyekrıl elızetesen tájékozódni tartozik. Az elızetes szemlénél a víz idıközi
mélységváltozásait is figyelembe kell venni.
2.8.3. A természetes fürdıhelyek medrét az elsı fürdés elıtt fel kell deríteni.
2.8.4. A szabadban való fürdésnél a parancsnok a hatóságilag engedélyezett, szabad
fürdıhely határán belül köteles gondoskodni a forgalomtól és a fürdıközönségtıl félreesı,
megfelelı és biztonságos hely kijelölésérıl külön az úszóknak és külön a nem úszóknak.
2.8.5. Túlságosan mély vízben, hínáros helyen, forgók, örvények, uszály vagy víziforgalom közelében fürdıhelyet nem szabad kijelölni még akkor sem, ha arra hatósági
engedély volna.

2.9.

Állatok a táborban

2.9.1. Kutyát vagy egyéb állatot a táborba vinni csak külön engedély alapján lehet. Ilyen
irányú kérelmet a táborozási engedély kérésével együtt kell elıterjeszteni.

2.10. Vezetıképzı tábor jóváhagyása
2.10.1. A vezetıképzı táborok szervezésénél a Szervezeti és Mőködési Szabályzatban,
valamint a Vezetıképzési, Képesítési, Megbízatási és Igazolási Szabályzatban foglaltak
szerint kell eljárni, és az azokban leírtak szerinti engedélyeket kell a táborozási engedély
kérelemhez mellékelni.
2.10.2. Az 1.2.2. pontban említett idıtartam és létszám megkötöttség a vezetıképzı
táborokra nem vonatkozik.

3.

Eljárási szabályok

3.1.

Ki kaphat táborozási engedélyt?

3.1.1. Cserkésztáborba szállni csak táborozási engedély birtokában szabad. A táborozási
engedély esetleges megtagadását az országos vezetıtiszt köteles indokolni.
3.1.2. Táborozni szándékozó legkisebb létszámú cserkészközösség, amihez Szövetségi
táborozási engedély kell, 12 fı. Ha ugyanazon csapat cserkészközösségei különbözı helyekre
mennek táborozni, a táborozási engedélyt minden külön táborozó cserkészközösségre külön
kérelemben kell kérni.
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3.1.3. Az együtt táborozó csapatok mindegyikének – a táborozók létszámtól függetlenül –
külön-külön táborozási engedélyt kell kérnie, de a jelen szabályzatban meghatározott
mellékleteket – megegyezés szerint – csak a táborparancsnok személyét adó csapatnak kell
beküldenie. Célszerő az engedélykéréseket az azonos Kerülethez tartozó csapatoknak együtt
beküldeni.
3.1.4. Az összevont tábornak közös parancsnoka és parancsnokhelyettese van. Személyüket
az együtt táborozó csapatok parancsnokai jelölik ki, és a csapatok mindegyike ezeket a
személyeket tünteti fel a táborozási engedély kérésén.

3.2.

Táborozási engedély kérése

3.2.1. Táborozási engedélyt elıírt szövegő és alakú szövetségi őrlapon, mindenkor a
szolgálati út kötelezı megtartásával kell elıterjeszteni (lásd 3. sz. melléklet).
3.2.2. A kérelmet a tábor kezdése elıtt legalább 6 héttel korábban kell az illetékes
kerülethez megküldeni, a mellékletekkel együtt.
3.2.3. Nyári táborozási fıszezonú tábornál a táborozási kérelmet legkésıbb, a tárgy év
május 1-ét követı elsı munkanap kell az illetékes kerülethez megküldeni, a mellékletekkel
együtt.
3.2.4. Kettı vagy több tábor, részben vagy egészben azonos idıpontban és táborhelyen
történı táborozás esetén a táborhely tulajdonosa dönt arról, hogy melyik csapat táborozhat a
területen. Ha ez a döntés a táborba szállás elıtt legalább 6 héttel korábban elmarad, úgy a
kérelmek beérkezésének sorrendje a döntı. Ha azonos idıpontban érkeztek be eme kérelmek,
akkor a tulajdonosi engedély dátuma a döntı. Ha a tulajdonosi engedély dátuma is
megegyezik, akkor az országos táborozási vezetı dönt.
3.2.5. A táborozási engedélyhez mellékelni kell:
a.
Általában 1:40.000 léptékő turistatérképrıl készült térképrészlet másolatát 2
példányban, amely a tábor fekvését (nem berendezését) és a hozzá vezetı utat jelzi (piros
színnel pontozva a csak gyalog járható utat, piros vonallal a kocsival járható utat).
Amennyiben turistatérkép nem fedi le a tábor helyszínét, akkor úgynevezett katonai 1:25.000
léptékő térképrıl készült térképrészlet másolatát kell mellékelni az elıbb leírt módon. A
térképrészlet másolat kiváltható, ha a tervezett cserkésztábor, leendı zászlórúd helyének GPS
koordinátáit adja meg.
b.
A táborhely tulajdonosának vagy kezelıjének engedélyét.
c.
Az illetékes regionális közegészségügyi intézethez, és egyéb hatósághoz benyújtott
kérelem másolatát a 2.6 pontban leírtak szerint (lásd 9. sz. melléklet).
d.
Elıször táborozó csapatnál vagy elıször táboroztató parancsnok esetén a részletes
élelmezési tervet és a költségvetést.
e.
Külföldi tábor esetén mellékelni kell a 7.1. pontban elıírtakat is.
f.
Vízitábor esetén mellékelni kell a 7.2 pontban elıírt mellékleteket is.
g.
A nem cserkészek nyilatkozatát a szabályzat 1.4.3. pontja szerint.
3.2.6. A kérelemnek ki kell még térni a következıkre:
a.
Orvos hol található?
b.
Kiscserkészek a cserkészek táborától mennyiben vannak elkülönítve?
c.
Vegyes tábor esetén közölni kell az altáborok vezetıinek nevét, és
cserkészigazolványuk számát.
d.
Szaktábor esetén a vezetık szakági képesítését is meg kell adni.
3.2.7. A táborozási engedély iránti kérelmet a csapat pecsétjével és a csapat
parancsnokának aláírásával kell ellátni.
3.2.8. A kerület a hozzá beérkezett kérelmekre rávezeti, hogy a 3.3 pontban felsorolt
akadályok fenn állnak-e, véleményezi s egy héten belül továbbítja a szövetség részére. A
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kerület saját területére esı csapatainak táborait hely és idı szerint nyilvántartásba veszi, és a
várható ellenırzés érdekében, az egyik térképmellékletet is elveszi.
3.2.9. A szövetség a kérelem beérkezése után két héten belül dönt, és azt a tábor
parancsnokával közli.
3.2.10. A szövetség a táborozási engedély kiadásáról a csapat székhelye szerint illetékes
kerületet értesíti.

3.3.

Ki nem kaphat táborozási engedélyt?

Nem kaphat táborozási engedélyt az a csapat, amely
a.
bejelentett csapat parancsnoka vagy helyettese cserkészfegyelmi eljárás alatt áll,
b.
az elıírt évi jelentést nem küldte be kerületéhez,
c.
a Szövetséggel, kerülettel vagy egyéb cserkészszervvel szemben fennálló tagdíj- és
egyéb tartozásait nem rendezi,
d.
ha – azonos táborparancsnok esetén – az elızı évi táborozásukat az ellenırzı jogos és
súlyos bírálattal illette, illetve komoly hibákat állapított meg,
e.
a jelen szabályzatban foglalt, és a Szövetség által esetenként megszabott valamely
feltételnek nem felel meg.

3.4.

A táborozási engedély adatainak megváltozása

3.4.1. A táborozási engedély névre, idıre, helyre és létszámra szól (lásd 4. sz. melléklet).
3.4.2. Ha a táborozási engedélykérésben megnevezett táborparancsnok elháríthatatlan
akadály miatt mégsem tud részt venni a táborban, a parancsnokság joga és kötelessége
automatikusan átszáll az engedélykérésben megjelölt parancsnokhelyettesre. Ezt a változást
legkésıbb a táborkezdı jelentésben közölni kell.
3.4.3. A tábor létszámára, helyére, kezdetére és végére, valamint a tábor jellegére
vonatkozó lényeges változtatást legkésıbb a táborkezdı jelentésben a Szövetségnek be kell
jelenteni. A létszám tekintetében lényeges változásnak tekinthetı 50 fınél nem nagyobb
táborban minimálisan egy ırsnyi létszám, ennél nagyobb létszámú táborban, pedig 10%-nál
nagyobb eltérés.

3.5.

Portyázási engedély

3.5.1. Portyázásra a táborozási engedélyt pótló Portyázási engedélyt a csapat parancsnoka
adja ki.
3.5.2. A Portyázási engedélyben a portyázás felelıs vezetıjét, a portyázás idıtartamát és
útvonalát, valamint a portyázók létszámát és nemét fel kell tüntetni (lásd 6. sz. melléklet).
3.5.3. A portyázás vezetıjének csak 18. életévét betöltött cserkészt (ırsvezetı, felnıtt
cserkész) lehet kijelölni; kívánatos azonban, hogy lehetıleg képesített cserkészvezetı legyen.
3.5.4. A portyázás vezetıje cserkészleányok esetén nı, cserkészfiúk esetén pedig férfi
legyen. Vegyes portyázás esetén a portyázás vezetıje és helyettese különbözı nemőek
legyenek. Így egyben ık a nemenkénti vezetık is.

4.

A tábor vezetése

4.1.

Utazási rend

4.1.1. Táborba szálláskor az utazás megkezdésétıl kezdve a visszaérkezésig a legszigorúbb
fegyelmet kell tartani. A dohányzás rendjére és az alkoholtilalomra vonatkozó szabályok már
utazás közben is érvényben vannak.
4.1.2. Tömegközlekedési jármővön történı utazásoknál a táborparancsnok illetıleg a
napostiszt engedélye nélkül le- és felszállás tilos.
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4.2.

A tábor elıkészítése

4.2.1. A tábort úgy kell elıkészíteni, hogy a táborba szállás estéjén a legfontosabb tábori
berendezések: lakósátrak, konyha, latrina már használhatók legyenek.

4.3.

A táborkezdı jelentés

4.3.1. A táborparancsnok a tábor elsı napján táborkezdı jelentést tartozik küldeni.
4.3.2. 1-1 db táborkezdı jelentést közvetlenül a Kerületnek (kerületi táborozási vezetınek),
és a Szövetségnek (országos táborozási vezetınek) kell küldeni.
4.3.3. A táborkezdı jelentést a táborparancsnok mobiltelefonjáról SMS formába küldi.
4.3.4. A táborkezdı SMS jelentés, a következı sorrendben tartalmazza az információkat:
a.
a „Tk” betőket,
b.
a táborba szálló csapat(ok) számát,
c.
ha táborozási engedély adataitól
•
nem történt lényeges változás, („Minden rendben.”)
•
eltérı lényeges változások új adatainak felsorolását, Lásd még 3.4.3. pont.

4.4.

A tábor és a hatóságok

4.4.1.
A tábor parancsnoka köteles a rendırség területileg illetékes szervét (körzeti
megbízottját, ırsét) a táborba érkezés után mielıbb személyesen, vagy ha erre nem lát módot,
akkor a tábor kezdete elıtt legalább egy héttel írásban értesíteni a tábor helyérıl, létszámáról,
kezdetérıl, végérıl. Ugyanígy a helyi önkormányzattal is felveszi a kapcsolatot, valamint a
határırséggel, erdészettel is. Célszerő e kapcsolatfelvétel a táborhely bejárása során, így a
tábor elsı napjaiban nem kell erre külön idıt fordítani.
4.4.2. Vízi mozgótáborok parancsnoka köteles a tábor megkezdése elıtt az elsı vízre
szállás vagy a túra végpontja szerint illetékes vízrendészeti ırsöt írásban értesíteni a
következıkrıl:
a.
a mozgótábor naponkénti vízre- és táborhelyre érkezési terve,
b.
tervezett táborhelyei,
c.
a csapat és jármőveinek létszáma, jármőveinek megnevezése,
d.
mobiltelefonjuk/jaik hívószáma.
4.4.3. Ha a vízi mozgótábor határvizet érint, a parancsnok köteles beszerezni a vonatkozó
rendeletben elıírt határvíz-megközelítési engedélyt.
4.4.4. Külföldi táborozás esetén a táborparancsnoknak, a táborkezdés elıtt legalább 4 héttel
korábban kell benyújtania a Külügyminisztériumhoz a konzuli védelem kérelmét (lásd 19. sz.
melléklet).
4.4.5. A táborparancsnok igyekezzék a hatósági testületek jóindulatát megnyerni. E célból
a táborba szállás után mielıbb keressen érintkezést a helybeli rendırség parancsnokával, a
mezı- erdı- és gátırökkel, határırséggel. A felsorolt szervezeteket fel kell kérni arra, hogy
hivatalos útjaik (ırjárat, járır, portyázás stb.) alkalmával a lehetıség szerint ejtsék útba a
tábort és környékét is.

4.5.

A táborparancsnokság szolgálati rendje

4.5.1. A táborparancsnok a tábort csak akkor hagyhatja el, ha meggyızıdött, hogy
helyettese a táborban tartózkodik, és ezt a napos (ügyeletes) tiszttel is közölte.
4.5.2. Amennyiben a tábor területén kizárólag csak az ügyeleti és egyéb szolgálatot teljesítı
cserkészek maradnak vissza, elegendı, ha a parancsnokság részérıl csak a napos (ügyeletes)
tiszt marad a táborban.
4.5.3. A táborban minden napra napos (ügyeletes) tisztet kell kijelölni.
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4.6.

Tábori napirend

4.6.1. A táborparancsnoknak tábori napirendet kell készítenie (lásd 11. sz. melléklet). A
napirendet a táborparancsnok legjobb belátása szerint állítja össze, azonban a tábori napirend
nem nélkülözheti:
a.
a reggeli, az esti, az étkezések elıtti és utáni imát,
b.
a parancskihirdetést és a napi szolgálat összeállítását,
c.
reggel és este tisztelgést a zászló elıtt (zászlófelvonás, levonás),
d.
a mosakodást és a takarítást, sátorrend vizsgálatot,
e.
vasárnap és ünnepnapokon az istentiszteletet,
f.
napi háromszori étkezést,
g.
cserkészszerő napi foglalkozást,
h.
szórakozást és pihenést,
i.
a táborozók és a tábor személyi és anyagi biztonságát célzó intézkedéseket,
j.
a tábortüzet.
4.6.2. A tábori napirendet a tábor minden tagjának ismernie kell, ezért azt nem csak
kihirdetni, hanem a tábor alkalmas, jól látható helyén, idıjárástól védve állandóan
kifüggesztve kell tartani és alaposan meg kell beszélni a tábor vezetıivel. A napirend
betartásáért a táborparancsnok és a napos (ügyeletes) tiszt együttesen a felelıs.

4.7.

A tábor lelki élete

4.7.1. A táborparancsnok egyik feladata a cserkészek jellemnevelésérıl és lelki
szükségleteirıl való gondoskodás.
4.7.2. A táborozó cserkész az adott körülmények között részt vesz egyházának
istentiszteletein.
4.7.3. A parancsnok gondoskodni köteles arról is, hogy a szolgálatot teljesítı cserkészek
megfelelı felváltással szintén részt vehessenek az istentiszteleten.
4.7.4. Amennyiben a távolságok, és az istentiszteletek rendje nem teszi lehetıvé, hogy
minden cserkész részt vegyen egyházának hetenkénti istentiszteletén, a következık szerint
járjunk el:
Keresztény/keresztyén felekezetek valamelyikének istentiszteletén vegyenek részt
közösen az ezen egyházakhoz tartozó cserkészek. A táborszervezés folyamán a parancsnok a
területhez legközelebb esı egyházzal, egyházakkal felvett kapcsolat során kérjen tábori
Istentisztelet lehetıségére megoldást.
Akik még ily módon sem tudnak részt venni istentiszteleten, azoknak tartsunk közös
imaórát.

4.8.

A napiparancs

4.8.1. A táborozás minden napján reggel vagy elızı este írásba foglalt napiparancsot kell
kihirdetni (lásd 12. sz. melléklet). Ezt az állótáborokban a parancstáblára, kihirdetés után,
idıjárástól védve ki kell függeszteni.
4.8.2. A kiadott napiparancsokat a csapat irattárában meg kell ırizni.

4.9.

A tábor pénz- és anyagkezelése

4.9.1. A tábor gazdasági vezetéséért a táborparancsnok felelıs.
4.9.2. A táborozással kapcsolatos összes bevételekrıl és kiadásokról külön cserkésztábori
pénztárkönyvet (lásd 18. sz. melléklet) kell vezetni, és abba a bevételeket és kiadásokat
tételesen be kell írni. A tábori pénztárkönyv vezetésével alkalmas cserkészvezetıt vagy
cserkészt kell megbízni.
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4.9.3. A kezeléssel megbízott cserkész, a tábor befejezte után részletes és pontos
elszámolást ad a csapatpénztárnak a visszajáró összeg és az eredeti számlák, nyugták stb.
kíséretében. Ez az elszámolás, felülvizsgálás után, mint kiadás, illetıleg bevétel vezetendı be
a csapat pénztárkönyvébe, a vonatkozó pénzügyi elıírásoknak megfelelıen.
4.9.4. A táborparancsnok mint utalványozó és ellenırzı a pénztárosi teendıket általában
nem láthatja el, de az általa megbízott tábori pénztárost minden tekintetben ellenırizni
tartozik, és e megbízás a táborparancsnok teljes felelısségét nem érinti.
4.9.5. A tábori pénztárkönyvben nemcsak a táborozás alatt, hanem az azt megelızı és
követı idıben elıforduló, de a tábori költségvetésbe tartozó összes tételek szerepeljenek. Így
tehát a tábori pénztárkönyv már elıkészítéskor megnyitandó.
4.9.6. A pénztárkönyv a tábor készpénzállományát mindenkor pontosan tükrözze és
alkalmas legyen arra, hogy az ellenırzésre jogosultak annak segítségével a tábor anyagi
helyzetét bármikor könnyen megállapíthassák és ellenırizhessék.

4.10. A tábor egészségügyi vezetése
4.10.1. A táborozó cserkészek egészségére, testápolására a lehetı legnagyobb gondot kell
fordítani. Naponta ellenırizni kell a mosakodást, fogmosást, száj-, haj- és körömápolást,
kullancsmentességet és az ezekhez szükséges eszközök tisztántartását.
4.10.2. Minden táborban legyenek készenlétben az elsısegély nyújtásához szükséges
eszközök és anyagok, valamint kellıen felszerelt mentıláda (lásd 15. sz. melléklet).
4.10.3. Ha lehetséges állandóan tartózkodjék orvos a táborban. Célszerő, ha hetenként
egyszer orvos ellenırzi a tábor egészségügyi helyzetét. A táborban legalább egy képzett
elsısegélynyújtó legyen.
4.10.4. A fertızésgyanús cserkészeket el kell különíteni, a higiénés szabályokat fokozottan
és szigorúan be kell tartani. A helyszínre érkezı orvos utasításait vonakodás nélkül és
maradéktalanul végre kell hajtani.
4.10.5. Kóbor állatokat a tábor környékérıl el kell távolítani, anélkül azonban, hogy
szükségtelen megsebesítéssel állatkínzást követnénk el. (6. cserkésztörvény!)
4.10.6. A veszettség különbözı állatoknál tapasztalható jeleire a cserkészeket ki kell oktatni,
és a veszett állatokkal kapcsolatos helyes magatartásra a cserkészeket meg kell tanítani.
4.10.7. A tábor parancsnoka vagy az általa kijelölt segédtiszt köteles a tábor valamennyi
lakóját a tábor elsı napján balesetelhárítási oktatásban részesíteni. Ebben ki kell térni minden
olyan tevékenységre, ami akár a munkák, akár a kiképzés, vagy játék, fürdés stb. során
balesetet okozhat. (favágás, tüzelés, fızés, árboc-, kapuállítás, éjszakai portya stb.)
4.10.8. A baleseti és szerszámhasználati oktatást naplóban kell rögzíteni és azt minden
kioktatottal alá kell íratni.
4.10.9. Táborparancsnok felelıssége, hogy a tábor területén, a táborban esetlegesen használt
villamos eszközök, berendezések használatát a kiemelt veszély figyelembevételével
engedélyezze. A villamos energia helytelen használata során kiemelt veszélyeztetés miatt,
csak szabványos villamos készülékek használatát szabad engedélyezni. A létesítés, a használat
során biztosítani kell a villamos berendezés érintésvédelmének megfelelıségét, valamint a
villamos üzemő készülékek rendeltetésszerő használatát.

4.11. Balesetek a táborban
4.11.1. Baleseteknél elsısegély nyújtása után – amennyiben indokolt – mentıt kell hívni!
Gondoskodni kell arról, hogy a sérült gyógyulásáig gondos orvosi kezelésben és ápolásban
részesüljön. Súlyos baleseteknél a Szövetséget és a cserkész törvényes képviselıjét vagy
hozzátartozóját táviratilag, és lehetıleg telefonon is értesíteni kell. A súlyos baleseteket a
parancsnok az illetékes hatóságoknak is bejelenti, továbbá azokról haladéktalanul
jegyzıkönyvet vesz fel (lásd 13. sz. melléklet), és azt két 18. életévét betöltött táborozóval
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aláíratja. A jegyzıkönyvet a Szövetségnek is be kell küldeni. Súlyosnak minısül az a baleset,
amelynek gyógytartama eléri, vagy meghaladja a nyolc napot. A jegyzıkönyvet 5 példányban
kell elkészíteni. (Sérült, rendırség, MCSSZ, biztosító, csapat).
4.11.2. Halálos kimenetelő baleseteknél a baleset színhelyét változatlan állapotban kell
hagyni a hatóság megérkezéséig. Az orvoson kívül a rendırhatóság értesítése is szükséges.
4.11.3. A jegyzıkönyvben a tanúk, esetleg a súlyosan sérült vallomását is fel kell venni.
4.11.4. Súlyosan sérülthöz lehetıség szerint egyházának papját, lelkészét is el kell hívni,
amennyiben állapota indokolja.
4.11.5. A felterjesztett jegyzıkönyv alapján a táborparancsnok ellen indokolt esetben
vizsgálatot kell elrendelni és annak során kell megállapítani a balesetért való felelısséget.

4.12. Fürdési szabályok
4.12.1. A fürdıhely kiválasztására vonatkozó általános szabályokat a 2.8 pont tartalmazza.
4.12.2. A parancsnok a fürdést csak akkor engedheti meg, ha a fürdés helyét elızıleg
alaposan megvizsgálta, a fürdıhelyet felismerhetıen megjelölte, a fürdési szabályokat a
cserkészekkel kellıen megismertette és a felelıs tiszt a fürdıırséggel elfoglalta helyét.
4.12.3. Felhevült vagy fáradt cserkészeket nem szabad vízbe engedni. A fürdés az étkezés
után legalább egy óra elteltével kezdıdhet csak.
4.12.4. Fürdeni csak felelıs, úszni, valamint vízbıl menteni tudó tiszt és a fürdıırség
felügyelete mellett szabad.
4.12.5. Minden fürdızınek legyen elıre kijelölt párja, akivel a vízben is együtt marad. Ha
valakinek fürdés közben a párjával bármi gond akadna, vagy nem találná, azt köteles a
legrövidebb úton azonnal a fürdıırség parancsnokának jelenteni.
4.12.6. A fürdıırség megfelelı létszámú legyen. A szolgálatot teljesítı fürdıırség nem
fürödhet. A fürdıırség parancsnoka (cserkészvezetı, felnıtt cserkész) a fürdés egész ideje
alatt olyan helyen tartózkodjék, ahonnan a fürdı egész területét áttekintheti, és ahonnan ıt is
jól lehet látni.
4.12.7. Lehetıség szerint megfelelı idınként, egymást váltva lássák el a cserkészek a
fürdıırség szolgálatot.
4.12.8. Ha a csapat csónakkal rendelkezik, a csónakot a fürdési idı alatt megfelelıen képzett
cserkészekkel a kijelölt fürdıhelynek a parttól legtávolabb esı, illetve legveszélyesebb részére
kell kiállítani. Folyóvízben a mentıcsónak a fürdıhely felett, tehát a vízfolyás felıl – vagy a
veszélyes hely közelében – gyorsan oldható módon legyen rögzítve.
4.12.9. Fürdésnél a legnagyobb fegyelmet kell érvényesíteni. Aki a fürdési idı lejárta elıtt a
fürdést befejezi, az köteles párjával együtt a fürdıırség parancsnokával ezt közölni.
4.12.10. A fürdızıket fürdızés közben sípjelzésekkel kell utasítani beleértve az
idıközönkénti ellenırizésüket is.
4.12.11. Ellenırzı sípjelzés alkalmával minden fürdızı köteles a párja kezét megfogni, ha a
párját nem találná, akkor a 4.12.5. pont szerint kell eljárnia.
4.12.12. Aki a sípjelnek nem engedelmeskedik vagy a fürdési szabályokat megsérti, a
fürdéstıl el kell tiltani.
4.12.13. Tiltott helyen való fürdés vagy a fürdési szabályok súlyos megsértése esetén a vétkest
nevelı jellegő feladattal, legsúlyosabb esetben hazaküldéssel kell büntetni.
4.12.14. Fürdéskor a fürdıırségnél mindig legyen készenlétben dobókörte, dobókötéllel és a
víz felszínén fennmaradást segítı eszköz (2-3 jól záródó legalább 4-5 literes üres
mőanyagkanna, mentıöv stb.).

4.13. Alkoholtilalom és a dohányzás szabályozása a táborban
4.13.1. A táborozók – a vezetıket is beleértve – a táborozás ideje alatt, valamint a látogatók
a tábor területén alkoholt nem fogyaszthatnak.
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4.13.2. 18 év alattiak részére a dohányzás tilos. 18 éven felüliek is csak a táborparancsnok
által kijelölt helyen dohányozhatnak.

4.14. Ügyeleti- és ırszolgálat
4.14.1. A táborban állandó ügyeleti és éjszakai ırszolgálatot kell tartani.
4.14.2. A tábori ırszolgálat beosztását legkésıbb a szolgálatbalépésig a napos (ügyeletes)
tiszttel írásban kell közölni.
4.14.3. A cserkészek megfelelı idınként, egymást váltva teljesítsenek ırszolgálatot.
4.14.4. Vegyes táborban, azonos idıszakban, csak azonos nemőek lehetnek ırszolgálatban.
4.14.5. Az éjszakai ırségben szolgálatot teljesítı cserkésznél mindig legyen mőködésképes
elemlámpa és cserkészsíp.

4.15. Természetvédelem
4.15.1. A táborhelyen és környékén vadászni, élıfát kivágni vagy megrongálni, kaszálókra
lépni, szılıbe vagy gyümölcsösbe belépni, fát ültetni csak a tulajdonos kifejezett engedélyével
és a vonatkozó jogszabályok betartása mellett szabad.
4.15.2. Védett területen csak a természetvédelmi hatóság elızetes engedélyével szabad
táborozni. Be kell tartani azokat a feltételeket és követelményeket, amelyeket a
természetvédelmi hatóság elıír.
4.15.3. A táborhelyen szándékosan és indokolatlanul növényeket károsítani, a vadon élı
állatokat zavarni, befogni, elpusztítani – bármely fejlıdési állapotukban – tilos.
4.15.4. A táborhelyen kívüli, védelem alatt álló területek (élıhelyek), növények, állatok,
geológiai képzıdmények mindennemő károsítása tilos. Portyán, kiránduláson külön is fel kell
hívni a cserkészek figyelmét a természet és környezetvédelmi szabályokra.

4.16. Tőzvédelmi szabályok
4.16.1. A táborok területén tőzveszélyes tevékenység csak a táborparancsnok engedélyével
történhet.
4.16.2. A táborparancsnok minden esetben a tőzveszélyes tevékenység engedélyének
megadása elıtt, köteles a táborhely tulajdonosánál érdeklıdni a tőzveszélyes tevékenység
végzésének megkötéseirıl. Kiemelten az 1996. évi LIV tv. az erdırıl és az erdı védelmérıl, a
12/1997.(II.26.) BM rendelet az erdık tőz elleni védelmérıl szóló rendelet elıírásainak
betartására vonatkozóan.
4.16.3. A táborparancsnok az alkalomszerő tőzveszélyes tevékenységi engedélyt ki kell
állítsa két példányban, és azt be kell mutassa a táborhely tulajdonosának, aki a
táborparancsnok okmányát megvizsgálja, majd el kell lássa aláírásával, illetve megkötéseivel
(lásd 10. sz. melléklet). A tábor parancsnoka köteles a megkötéseket betartani, betartatni. Az
engedély okirat egy példányát a tábor irataival együtt kell tárolja, az ellenırzést végzık
részére azt be kell mutassa. Köteles a tábor teljes ideje alatt a fenti rendelkezések, illetve az
Országos Tőzvédelmi Szabályzat 35/1996(XII.29.) BM rendelet elıírásai szerint eljárni.
Általános szabály, mely a természeti körülmények kedvezıtlen alakulása esetén szigorodhat:
4.16.4. Erdıben és az erdıtıl 200 m távolságon belül nyílt lángot használni, tüzet gyújtani,
égı dohánynemőt vagy gyufát eldobni – az e célra kijelölt helyek kivételével – nem szabad.
4.16.5. Aki a tőzrakóhelyen, illetıleg az erdıben és az erdı szélétıl 200 m-en belül
engedéllyel tüzet gyújt, köteles a tőz állandó felügyeletérıl és biztonságos eloltásáról
gondoskodni.
4.16.6. Védett természeti területen levı erdıben – a kijelölt és kiépített tőzrakóhely
kivételével – tőz gyújtásához a természetvédelmi hatóság engedélye is szükséges.
4.16.7. A tábor parancsnoka köteles a tábor valamennyi résztvevıjét, valamint a tábort
meglátogatókat a tőz elleni védelem szabályaira, az esetlegesen bekövetkezı tőz oltásának
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módjára, az ilyenkor teendı óvintézkedésekre kioktatni. A táborozásban résztvevık
oktatásának megtörténtét, az elhangzottak megértését jegyzıkönyvezni kell, s azt mindenki
köteles aláírásával igazolni. Az oktatás megtartását a parancsnok – írásban – átruházhatja erre
felkészült, 18. életévét betöltött vagy tőzvédelmi különpróbát tett 16. életévét betöltött
beosztottjára.
4.16.8. Minden nyílt lánggal vagy a környezetben található anyagok gyulladási hımérsékletét
meghaladó hıfokon dolgozó eszköz közelében gondoskodni kell: az éghetı anyagok
megfelelı távolságra való eltávolításáról, megfelelı oltóanyagok és eszközök készenlétben
tartásáról.
4.16.9. Erdei környezetben levı táborban (a látogatókra való tekintettel) ki kell jelölni
dohányzóhelyet és ott gondoskodni kell a cigarettavégek oltására szolgáló vizes edényrıl.
4.16.10. A tábor helyét úgy kell megválasztani, hogy az villámcsapásveszélynek fokozottan
kitett környezettıl (hegytetı, egyedül álló, magas fa, vagy facsoport, villamosan vezetıképes
mőtárgy stb.) távol legyen.
4.16.11. A tábor parancsnokának kötelessége, hogy minden tüzet még, az eloltott tőzeseteket
is azonnal jelentse a legközelebbi tőzoltóságnak, a rendelkezésre álló legcélszerőbb eszközzel
(ha nincs más, küldönc útján).
4.16.12. Amennyiben a tábor nem közvetlenül a víz partján van, a tábor könnyen hozzáférhetı
helyén állandóan kell oltóanyagot (vizet, homokot, poroltót stb.) tárolni. Sátorban a nyílt láng
használata tilos!

4.17. Régészeti leletek védelme
4.17.1. Régészeti ásatást végezni, emlékeket kutatni csak a hatályos állami törvények
betartásával, megfelelı végzettségő, és az elıírt engedélyek birtokában levı szakember
irányításával szabad.
4.17.2. Mőemléket, romokat megrongálni, vagy megváltoztatni nem szabad.
4.17.3. Ha földmunkák során bármilyen olyan tárgyra vagy maradványra bukkannak a tábor
résztvevıi, amelynek régészeti értéke, jelentısége lehet, a munka felfüggesztése mellett
azonnal értesíteni kell a területileg illetékes múzeumot, és a szakemberek megérkezéséig
biztosítani kell a terület bolygatásának megakadályozását.
4.17.4. Ha emberi tetemet vagy csontmaradványokat találnak a táborozás résztvevıi, azonnal
értesíteni kell a területileg illetékes önkormányzatot, intézkedésüket kérve.

4.18. A kürtölés szabályozása
4.18.1. Lakott hely közelében reggel 6 óra elıtt és este 10 óra után kürtölni tilos!
4.18.2. Erdıben és vadászterületen kürtölni csak a tulajdonos (bérlı) kifejezett engedélyével
szabad.
4.18.3. A kürtölés szabályairól a helyi önkormányzatot is meg kell kérdezni.

4.19. Sporttal, játékkal, programmal, keretmesével kapcsolatos szabályok
4.19.1. A tábor során bármilyen foglalkozás, sport program is valósulna meg, az adott
tevékenység munkavédelmi elıírásait, szabályait is be kell tartani.
4.19.2. Testi épséget veszélyeztetı foglalkozások és sportok (súly, diszkosz, gerely,
bumeráng, nyíl, légfegyver, fegyver, kés-, illetve baltadobás stb.) csak elızetes biztonsági
intézkedések (biztonsági ırök, figyelmeztetı táblák, kerítések stb.) megtétele, valamint a
terület környékének tüzetes ellenırzése után, és csak a tábor területén kívül folytathatók.
4.19.3. A tábor programjai, és/vagy keretmeséje semmilyen szempontból nem lehet sem
vallási, sem valós helyzetet szimuláló, s így a cserkészek számára megtévesztı és esetleg a
cserkészek közötti bizalmi viszonyt romboló hatású.
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4.19.4. A tábori programok, és a keretmese esetében szigorúan kerülendı minden olyan
jellegő tevékenység és esemény, amely a cserkészek vagy cserkészvezetık bármiféle lelki
sérülésének veszélyével fenyegethet.

4.20. Látogatási rend
4.20.1. A táborban legfeljebb egy látogatási nap lehet.
4.20.2. A TÁSZ 7. mellékletét a szülıknek szóló meghívóhoz csatolni kell.
4.20.3. Nem cserkész látogatók a táborban nem éjszakázhatnak. Ha rendkívüli viszonyok
(vihar, árvíz stb.) következtében a látogatók a táborból eltávozni nem tudnak, a parancsnok
kivételesen engedélyt adhat arra, hogy az ilyen látogatók a táborban éjszakázzanak.
4.20.4. A tábor bejáratánál feltőnı helyen a tábor látogatóihoz intézett kérelmet kell
kifüggeszteni, mely a látogatókra vonatkozó szabályokat ismerteti és azok betartását kéri
tılük. A kapuır a belépni szándékozó látogatót felkéri a kérelem elolvasására (lásd 7. sz.
melléklet).
4.20.5. Vezetıképzı tábort a Szervezeti és Mőködési Szabályzatban, valamint a
Vezetıképzési Képesítési, Megbízatási és Igazolási Szabályzatban felsoroltakon kívül csak az
országos vezetıtiszt, vagy az országos vezetıképzı vezetı engedélyével rendelkezık
látogathatják.

4.21. Túrázó cserkészek
4.21.1. Ha a táborban ismeretlen cserkész jelenik meg, a napos (ügyeletes) tisztnél tartozik
nyomban jelentkezni és igazolványát bemutatni.
4.21.2. A táborparancsnok a helyzet mérlegelése során megsegítheti a túrázó cserkészt
élelmiszer, szállás, illetve egyéb ellátásban, ha a túrázó cserkész elfogadja azt.

4.22. A tábor közbiztonsága
4.22.1. Gyanús, ismeretlen személyek stb. részérıl jövı támadás vagy lopási szándék esetén
az önvédelem jogos, de csak olyan mértékben, amilyen mértékő a támadás. A parancsnok
dönti el, hogy a rendırségtıl vagy a polgárırségtıl kér-e mobiltelefonon segítséget (112). A
támadás során, amennyiben lehetséges, ha nem, akkor a támadás elmúltával az illetékes
rendırhatóságot és az önkormányzatot kell értesíteni.

4.23. Mozgó táborok megsegítése
4.23.1. A táborozók a táborozási engedéllyel rendelkezı mozgó táborok részére –
amennyiben azok hozzájuk fordulnak – a cserkésztörvények szellemében minden lehetséges
támogatást kötelesek megadni.
4.23.2. Amennyiben a mozgó táborok a vendéglátó táborban élelmezésben is részesülnek,
kötelesek az ellátás költségeit megfizetni, amennyiben a meghívás az élelmezésre nem terjed
ki.

4.24. Rajtaütés a táborban
4.24.1. Csapatok közötti baráti rajtaütés tilos! Tilos továbbá a magántulajdon megsértése;
tilos a személyek testi épségét bármiben is veszélyeztetni! A tábort megtámadni, onnan bármit
elvinni, az ırséget feleslegesen háborgatni tilos! A rendelkezés megszegése fegyelemi vétség.
Más barátságos vetélkedés a parancsnokok megegyezése alapján természetesen lehetséges.

4.25. A tábor elkerítése
4.25.1. A tábor területét célszerő bekeríteni. A kerítés lehetıleg helyszínen készített vagy
győjtött anyagokkal történjék.
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4.26. Sátorhasználat rendje
4.26.1. A sátrakat tisztasági, egészségügyi és tábori gyakorlati szempontból naponként
ellenırizni kell.
4.26.2. Élelmiszert a lakósátrakban tartani tilos. A táborozók részére küldött
élelmiszercsomagokat a konyhasátorban, illetve élelmiszersátorban kell elhelyezni.

4.27. Kik fızhetnek a táborban?
4.27.1. A táborban csak táborlakók fızhetnek. Ez alól csak a vezetıképzı tábor, a szaktábor,
és a tanyázás lehet kivétel.
4.27.2. A tábor konyhafınökét meg kell nevezni a táborozási engedély kérésben. Legalább
annyi konyhafınöknek kell lennie, ahány tábori konyha kerül kialakításra a táborban.
4.27.3. A tábor konyhafınökének, és a szakácsoknak meg kell felelniük a hatályos
közegészségügyi elıírásokban foglalt követelményeknek.
4.27.4. A konyhafınöknek felügyelnie kell az ételkészítés teljes folyamatát. Eme munkából
adódóan elınyös, ha egy tábori konyhához legalább két konyhafınök tartozik, így biztosítva a
tábor zavartalan élelmezési folyamatát.

4.28. A konyha és hulladék elhelyezés rendje
4.28.1. A konyhát a lakósátraktól elkülönítve kell elhelyezni.
4.28.2. A konyhán fokozott gondot kell a tisztaságra fordítani (lásd 2. sz. melléklet). A
szakácsok részére állandóan kéznél kell tartani tiszta mosdóvizet, szappant, körömkefét és
törülközıt.
4.28.3. A szennyvizet külön e célra készített, keskeny, de mély és fedıvel ellátott gödörbe
kell üríteni. A szennyvízgödröt idınként, de legalább naponta fertıtleníteni kell.
4.28.4. A táborozás során keletkezet szemetet, hulladékot megfelelı tárolóba kell szelektíven
összegyőjteni, legalább a következı 4 kategóriában: éghetı szemét, éghetetlen szemét,
ételmaradék, veszélyes hulladék. Ügyelni kell, hogy egyes hulladékok különbözı részei másmás kategóriába sorolhatók. Ezeket a hulladékokat a részeire kell szedni és így elhelyezni ıket
a megfelelı tárolókba.
4.28.5. Az összegyőjtött éghetı szemetet, az erre a célra készített szemétégetı helyen kell
elégetni.
4.28.6. Az összegyőjtött éghetetlen szemetet (üveget, mőanyagot, fémet stb.), a környéken
levı megfelelı begyőjtı, lerakó helyre el kell szállítani.
4.28.7. Az összegyőjtött ételmaradékot vagy a szennyvízgödörbe, vagy a környéken levı
megfelelı begyőjtı helyre el kell szállítani. A szennyvízgödörnek a sátraktól és élıvíztıl való
minimális távolsága 20 méter. Szennyvízgödör forrás fellett nem létesíthetı.
4.28.8. Az összegyőjtött veszélyes hulladékot (elhasznált-, kimerült elemek stb.), a
környéken levı megfelelı begyőjtı helyre el kell szállítani.

4.29. Latrina kezelése
4.29.1. Latrinát minden álló táborban kell létesíteni.
4.29.2. A latrinát a tábor területérıl és utaktól távolabb, az uralkodó szélirány és vízfolyás
figyelembevételével kell elhelyezni. A latrina minden oldala – amennyiben pedig több
fülkébıl áll – az egyes fülkék minden oldala és a teteje teljesen zárt legyen.
4.29.3. Vegyes tábor esetén a leány és a fiú altáborhoz, nemenként és 20 fınként külön
latrinát kell készíteni.
4.29.4. A latrinát naponta fertıtleníteni kell, és a tisztántartására nagy gondot kell fordítani.
4.29.5. A latrinánál biztosítani kell a használat utáni kézmosási-, fertıtlenítési lehetıséget
(mosdótál, fertıtlenítıszeres palack, ásó stb.).
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4.29.6. Mozgó táborokban, amennyiben egyáltalán nincs lehetıség meglevı WC, vagy
árnyékszék igénybevételére, köteles mindenki saját ürülékét elásni.
4.29.7. A latrina elbontásakor, a helyén, a terhelt réteget legalább 30 cm tiszta földréteg
fedje.

4.30. A tábortőz rendje
4.30.1. Nyilvános tábortüzet legfeljebb hetenként egyszer lehet tartani.
4.30.2. Nyilvános tábortőznél ügyelni kell arra, hogy a tábortőz jellegét mindig megtartsa és
az ne váljék nyilvános elıadássá. A tábor törekedjék arra, hogy a tábortőz célját és
jelentıségét a látogatók megismerjék és a tábortőz hangulatát megérezzék.

4.31. İrsi kirándulás és riadó
4.31.1. Minden táborban egy-két ırsi kirándulást célszerő tartani.
4.31.2. A riadót a tábor megnyitása után nyomban meg kell szervezni és a mőködését ki kell
próbálni.

4.32. Tábori csapat napló
4.32.1. Minden táborról Tábori csapatnaplót kell vezetni. A napló megörökíti a tábor
legfontosabb eseményeit, feltétlenül szükséges adatait, a táborozók pontos létszámát, a
napirendet, az egyes napok programját és étrendjét, távozásokat és érkezéseket, betegségeket,
baleseteket, az idıjárás alakulását stb. Vezetését a táborparancsnok szabályozza, annak
naprakész állapotáért ı felel.

5.

A táborok és táborozók ellenırzése

5.1.

A táborok ellenırzésére és felülvizsgálatára jogosultak

5.1.1. A táborok ellenırzése elsısorban az országos és kerületi vezetık feladata.
A cserkésztáborok ellenırzésére jogosultak:
a.
Országos Elnök,
b.
Országos Ügyvezetı Elnök,
c.
Országos Vezetıtiszt,
d.
az országos felügyelı bizottság elnöke és tagjai,
e.
Országos Táborozási Vezetı,
f.
országos szakvezetık a szakáguknak megfelelı cserkésztábort,
g.
a csapat mőködési helye szerint illetékes kerületi elnökség tagjai, és az illetékes
szakági vezetık,
h.
az illetékes fenntartó testület,
i.
az illetékes csapatparancsnok, amennyiben nem ı a tábor parancsnoka,
j.
az országos táborozási vezetı a kerületi táborozási vezetınek engedélyt adhat más
kerület cserkésztáborának ellenırzésére.
5.1.2.
Az országos felügyelı bizottság a táborok ellenırzésével minden megfelelıen
képesített cserkésztisztet írásban megbízhat, aki ilyen minıségben az országos felügyelı
bizottság nevében jár el.
5.1.3. Vezetıképzı tábort a Szervezeti és Mőködési Szabályzatban, valamint a
Vezetıképzési Képesítési, Megbízatási és Igazolási Szabályzatban felsoroltakon kívül csak az
országos táborozási vezetı ellenırizheti.
5.1.4. Szakági vezetıképzı tábort, az adott szakág országos vezetıje is ellenırizheti.
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5.2.

Hatósági ellenırzés

5.2.1. A cserkésztáborokat a vonatkozó jogszabályok értelmében a közegészségügyi, a
közigazgatási, az erdészeti, a természetvédelmi és a rendırhatóságok is ellenırizhetik. A
hatósági ellenırzésnek tartozik a táborparancsnok megadni minden rendelkezésre álló
támogatást.

5.3.

A tábor feloszlatása

5.3.1. Ha az ellenırzést vagy felülvizsgálatot gyakorló arról gyızıdik meg, hogy a táborozó
csapat jelen szabályzat, vagy egyéb cserkészszabályzat lényeges rendelkezéseit megszegi vagy
kijátssza, vagy a törvényes rendelkezések valamelyikét áthágja, végül, ha a tábor anyagi
válságba jutott, köteles észrevételeit táviratban vagy telefonon a Szövetséghez jelenteni, mely
a tábor feloszlatása iránt haladéktalanul intézkedik. Halál esetén a táborparancsnok – a
szükséges intézkedések megtétele után – köteles a tábort azonnal feloszlatni.
5.3.2. Az ellenır jegyzıkönyvben rögzíti tapasztalatait, és ebben a jegyzıkönyvben módot
ad a táborparancsnoknak is észrevételei kifejtésére. Ennek a jegyzıkönyvnek egy példányát
szükség esetén elküldi az illetékes kerületi elnökségnek, ahol a további szükséges
intézkedéseket megteszik. A kerületi elnökség belátása szerint továbbítja a jegyzıkönyvet, és
a megtett intézkedéseket az MCSSZ központi szerveinek.
5.3.3. Az 5.1 pontban felsoroltak – amennyiben súlyos szabálytalanságot észlelnek – a
tábor feloszlatását saját hatáskörükben is elrendelhetik. Az ilyen irányú intézkedés
felülvizsgálatát csak a tábor feloszlatása után lehet a Szövetségtıl kérni.
5.3.4. A táborfeloszlatás tényét a csapat fenntartó testületével is közölni kell.
5.3.5. A táborfeloszlatásról szóló jelentést a megfelelı intézkedések megtétele végett
haladéktalanul közölni kell az országos vezetıkkel.
5.3.6. Az ellenırzést gyakorló szerv, illetıleg ennek megbízottja által esetleg elkövetett
visszaélés, túlkapás vagy hatáskörtúllépés fegyelmi vétség. Ilyen esetet a táborparancsnok az
országos táborozási vezetınek tartozik jelenteni.

5.4.

A táborellenırzés szempontjai

Minden tábort lehetıleg egyszer ellenırizni kell. Az ellenırzés kiterjed:
a.
a tábor kellı elıkészítésére,
b.
a tábor külsı képére, a táborhely alkalmasságára,
c.
a tábor életére, létszámára,
d.
a tábor egészségi állapotára, élelmezésére,
e.
a tábor szellemiségére,
f.
a tábor munkaprogramjára,
g.
a tábor napirendjére,
h.
a tábor építményeire,
i.
a tábor anyagi vezetésére,
j.
a különleges helyi szempontokra.

6.

A táborozás befejezése

6.1.

Táborbontás

6.1.1. Minden táborparancsnok tartozik a táborhely vagy szállás végleges elhagyásakor azt
a használat elıtti állapotába kifogástalan rendben helyreállítani.
6.1.2. A fel nem használható anyagokat elajándékozással, vagy a hulladék elhelyezési
rendben leírtak szerint a tábor területérıl el kell távolítani. A felhasználható anyagokat a jó
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gazda gondosságával kell kezelni. Minden árkot, gödröt gondosan vissza kell temetni és
gyeptéglával befödni.
6.1.3. Mindazoknál, akiknél a táborparancsnok a tábor megnyitásánál jelentkezett vagy
bemutatkozó látogatást tett, igyekezzék a táborbontáskor ismét jelentkezni, illetve
búcsúlátogatást tenni.

6.2.

Táborbontó jelentés

6.2.1. A táborparancsnok a tábor utolsó napján táborbontó jelentést tartozik küldeni.
6.2.2. 1-1 db táborbontó jelentést közvetlenül a Kerületnek (kerületi táborozási vezetınek),
és a Szövetségnek (országos táborozási vezetınek) kell küldeni.
6.2.3. A táborbontó jelentést a táborparancsnok mobiltelefonjáról SMS formába küldi.
6.2.4. A táborbontó SMS jelentés, tartalmazza:
a.
a „Tb” betőket,
b.
a táborozást befejezı csapat(ok) számát,
c.
ha táborozási engedély adataitól
•
nem történt lényeges változás, („Minden rendben.”)
•
eltérı lényeges változások új adatainak felsorolását, Lásd még 3.4.3. pont.

6.3.

Elszámolás a tábor után

6.3.1. A tábor pénzügyi elszámolását a táborbontást követı 30 napon belül el kell készíteni,
és a fenntartó testületnek láttamozásra 60 napon belül be kell mutatni. Az elszámolást 5 évig
meg kell ırizni. Az elszámolás helyességét a csapat parancsnoka ellenırzi és igazolja.
6.3.2. Az adományokkal és a pályázati támogatásokkal a táborbontást követı 30 napon
belül el kell számolni.

6.4.

Táborzáró jelentés

6.4.1. A táborparancsnok hazaérkezés után három napon belül köteles az elıírásos őrlapon
a Szövetségnek a táborzáró jelentést (lásd 5. sz. melléklet) elküldeni.

7.

A különleges táborokra vonatkozó szabályok

7.1.

Külföldi, nemzetközi programok

7.1.1. A Magyar Köztársaság területén kívüli cserkésztáborokban való csoportos vagy
egyéni részvételt az országos táborozási vezetı mellett az országos külügyi vezetınek is
engedélyeznie kell, és errıl az országos külügyi vezetı tájékoztatja az országos elnökséget.
7.1.2. Bármilyen külföldi és/vagy nemzetközi program esetén a kitöltött külügyi kapcsolati
bejelentılapot (lásd 14. sz. melléklet) a 3.2.-ben szabályozott módon kell elıterjeszteni. Ha a
program táborozás, akkor a táborozási engedélykéréshez kell mellékelni a bejelentılapot.
7.1.3. Ha a külföldi táborozás speciálisan egy szakághoz is köthetı, akkor az adott szakág
országos vezetıvel kiegészül a 7.1.4.-tól kezdıdı leírtak. Az adott szakág országos vezetıje
egyenértékő jogokkal rendelkezik, mint az országos külügyi vezetı.
7.1.4. Külföldi táborozáson csak olyan csapat vehet részt, amelyik legalább egy hazai tábort
már rendezett.
7.1.5. Külföldi cserkésztáborozáson a cserkész - amennyiben nem a saját
cserkészcsapatával megy - csak a saját cserkészcsapatának parancsnoka tudtával és írásos
engedélyével vehet részt.
7.1.6. A külföldi táborozás résztvevıinek szabályos cserkészegyenruhával kell
rendelkezniük. Az utazás, a tábor és egyes kiemelt programok során a viseletet a tábor rendje
és a résztvevı magyar cserkész egység vezetıje határozza meg.
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7.1.7. A külföldi táborozáson részt vevı csapat legalább két, képesített vezetıjének, illetve
más, 18 évet betöltött tagjának az illetı országban ismertnek tekinthetı valamely idegen
nyelvet legalább közép-, ill. társalgási szinten kell ismernie.
7.1.8. A 7.1.4–7.1.7.-ban leírtak alóli felmentés – csak kivételes esetben – az országos
táborozási vezetı és az országos külügyi vezetı együttes döntésével engedélyezhetı.
7.1.9. A külföldi táborozáson résztvevı cserkészeket balesetbiztosítással, a külföldön
tartózkodás egész idejére biztosítani kell, beleértve az utazási idıt is. A biztosítási
kötelezettséget korra, nemre, és megbízatásra való tekintet nélkül minden táborozó cserkészre
ki kell terjeszteni.
7.1.10.1. A Szövetség által kiemelt fontosságúnak minısített nemzetközi táborok
(regionális- és világdzsembori stb.) sajátos típust képviselnek. Ezeken a Szövetség központi
szervezéső magyar csapattal képviselteti magát.
7.1.10.2. A magyar csapat vezetıjét az országos külügyi vezetı javaslatára, és országos
táborozási vezetı véleményével az országos elnökség nevezi ki, és az Országos
Intézıbizottság erısíti meg.
7.1.10.3. A magyar csapat központi vezetıségének felállításáról a magyar csapat vezetıje
gondoskodik, és azt az országos külügyi vezetı és országos táborozási vezetı véleményével
az országos elnökség erısíti meg.
7.1.10.4. A magyar csapat megszervezése, színvonalas felkészítése és részvételének
biztosítása, egészségügyi-, pénzügyi-, jogi- és diplomáciai feladatok megvalósítása a
megbízott magyar csapat vezetıjének a feladata, és felelıssége.
7.1.10.5. A magyar csapat vezetıje rendszeres beszámolási kötelezettséggel tartozik, az
országos külügyi vezetınek, az országos táborozási vezetınek, és az országos elnökségnek.
7.1.10.6. A kiutazó magyar csapat teljes létszáma, nem haladhatja meg a tábor adott évét
megelızı évben, a Magyar Cserkészszövetségben levı magyar cserkészek létszámának 2,5%át. E létszám korlát számítandó maximuma, a cserkészcsapatok által beküldött Éves jelentések
összlétszáma, és az általuk befizetett tagdíjakból kiszámolt összlétszámok közül a kisebbik
összlétszám.
7.1.10.7. Egy adott évben bármennyi nemzetközi táboron, bármennyi magyar csapat is
képviselje a Szövetséget, az összlétszámuk nem haladhatja meg a 7.1.10.6.-ban leírt
létszámkorlátot.
7.1.10.8. A magyar csapat létszámába beletartozik minden magyar cserkész, aki részt vesz a
nemzetközi táboron (vezetett, vezetı, kiszolgáló személyzet, nemzetközi törzshöz tartozó).
7.1.10.9. Az egyes magyar csapatokban az alábbi résztvevıi létszámarány lehetséges: 6-9
vezetettre jusson legfeljebb 1 vezetı, 3 vezetettre jusson legfeljebb 1 a kiszolgáló
személyzethez vagy a nemzetközi törzshöz tartozó cserkész.

7.2.

Vízi táborok

7.2.1. A vízi tábor parancsnoka és helyettese – összetett tábor esetén a vízi altábor
parancsnoka és helyettese – csak igazolt vízivezetı lehet.
7.2.2. A jelenlegi vízicserkész munkához, a vízicserkész-vezetıi képesítés megszerzéséhez
a türelmi idı 2011. december 31.
7.2.3. Csapattábornál magasabb szintő tábornál nincs türelmi idı. Ott mostantól is
vízivezetıi képesítés szükséges.
7.2.4. Csónakot befogadóképességétıl függetlenül csak az vezethet, aki úszni tud
(folyamatosan 200 métert, vagy fél órán keresztül a víz felszínén tud maradni), a vezetésben
kellı gyakorlattal rendelkezik, az adott vízterület sajátosságait, valamint a víziközlekedés
szabályait ismeri.
7.2.5. Csónakot, nyilvántartásba vételre nem kötelezett vízi sporteszközt és gépi, illetve
vitorlahajtás nélküli kishajót csak 14. életévét betöltött cserkész vezethet.
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7.2.6. Ha egynél több személy tartózkodik a csónakban, csak 16. életévét betöltött cserkész
vezetheti.
7.2.7. A vízitábor parancsnoka, helyettese és a csónakvezetık kötelesek a HSZ rájuk
vonatkozó elıírásait minden esetben betartani, illetve betartatni.
7.2.8. A vízi tábor engedély kéréséhez a tervezett vízitúrák programját táblázatban kell
csatolni, a helységnevek feltüntetésével, idıpont, indulási folyamkilométer adatokkal.
7.2.9. Vízi mozgó tábornál 1:100.000 vagy 1:200.000 léptékő térképrıl készült
térképrészlet másolatát kell az engedély kéréséhez csatolni. Mellékelni kell a teljes programot
tartalmazó napi beosztást, az egyes napi táborhelyek és a célállomás helységének nevét, a
táborhely megnevezését (kemping, szabad-strand stb.) a jobb- vagy bal-parti elhelyezkedését,
folyamkilométer adatait, a tényleges napi evezési távolságot, továbbá a zsilipezésre és az
átemelésre vonatkozó adatokat.
7.2.10. A vízi táborokban csak az a cserkész vehet részt, aki 200 métert folyamatosan tud
úszni, vagy fél órán keresztül a víz felszínén tud maradni, s errıl úszómestertıl vagy
úszóedzıtıl szabályos igazolást ad le a táborba való jelentkezéskor.
7.2.11. A vízi tábort az országos táborozási vezetı mellett az országos vízi vezetınek is
engedélyeznie kell, és errıl az országos vízi vezetı tájékoztatja az országos elnökséget.

7.3.

Mozgó táborok

7.3.1. A mozgó tábor parancsnoka és helyettese – összetett tábor esetén a mozgó altábor
parancsnoka és helyettese – legalább cserkészsegédtiszti képesítéssel kell, hogy rendelkezzék,
akit ilyen minıségben a Szövetség elfogadott.
7.3.2. Kerékpáros mozgó tábor parancsnokának és helyettesének – bármilyen kategóriás –
érvényes gépjármő vezetıi engedéllyel kell rendelkeznie.
7.3.3. Motorkerékpáros mozgó tábor parancsnokának és helyettesének – bármilyen „A”
kategóriás – érvényes gépjármő vezetıi engedéllyel kell rendelkeznie.
7.3.4. Mozgó tábornál a táborozási engedély iránti kérelemhez csatolt 1:100.000 vagy
1:200.000 léptékő térképrıl készült térképrészlet másolaton az útvonalat pontosan meg kell
jelölni és egyes napi szálláshelyeket is fel kell sorolni.
7.3.5. Mozgó tábor esetén, ha az útvonal több ÁNTSz illetékességét érinti, akkor a mozgó
tábort a kiindulási pont szerint illetékes ÁNTSz-nél kell bejelenteni.

7.4.
7.4.1.
7.4.2.

Tanyázás
A tanyázásra ugyanolyan módon kell táborozási engedélyt kérni, mint a táborozásra.
Kiscserkészek tanyázásán kötelezı naponta ötszöri étkeztetés.

8.

Vegyes rendelkezések

8.1.

Fegyelmi rendelkezés

8.1.1.

8.2.

A jelen szabályzat rendelkezéseinek megsértése fegyelmi vétség.

Egyéb

8.2.1. Vegyes cserkészcsapat táborozási engedély kérése során elegendı egy engedélyt
kérni, de a csapat parancsnoka mellett meg kell jelölni a leány altábor és a fiú altábor felelıs
cserkésztiszt vezetıit, továbbá a fiúk és a lányok létszámát.
8.2.2. A tábori munkákat a leány és fiú cserkészek a táborparancsnok rendelkezései szerint
egymást segítve végezhetik. A fiúk is fıznek, mosnak, mosogatnak, a lányok is vágnak fát,
végeznek földmunkát, de mindig tekintettel kell lenni a nembéli és életkori adottságokra.
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8.2.3. Sátortáborozásnál csak azonos nemőek lehetnek elszállásolva egy sátorban, kivételt
képeznek a házastársak.
8.2.4. Szilárd épületben nemenként elkülönítve kell elszállásolni a cserkészeket.
8.2.5. Vegyes tábornál biztosítani kell a nemenként elkülönítet tisztálkodás lehetıségét.
8.2.6. Önálló leánytábor esetén a tábor megfelelı védelmérıl körültekintıen kell
gondoskodni.

8.3.

Hatályba léptetı rendelkezés

8.3.1. A jelen módosított Táborozási szabályzatot az Országos Intézıbizottság 2008. május
16-i ülésén elfogadta, és a honlapján (http://www.cserkesz.hu/oib) történı megjelenésétıl
hatályosnak elrendelte. Jelen szabályzat hatályba lépésével az 1993. március 27-én elfogadott
Táborozási szabályzat hatályát veszti.
8.3.2. Csak a hatálybalépés évében eme, szabályzat 3.2.3.-ban leírt dátum június 15-re
módosul.
8.3.3. A jelen szabályzat mellett a táborozásokkal kapcsolatban figyelemmel kell lenni a
Magyar Köztársaság vonatkozó, hatályos jogszabályaira.

A Táborozási szabályzatot elıterjesztette:

Az OIB 2008.05.16/10. határozatának értelmében,
Kelt: Budapesten, 2008. május 20-án.
Virág András cst.
Országos Intézıbizottság, elnök
sk.
Jelen szabályzat módosításait az Országos Intézıbizottság 2009. június 6-i ülésén elfogadta,
és a honlapján (http://www.cserkesz.hu/oib) történı megjelenésének napjától kezdve
hatályosnak elrendelte. Az OIB határozatának értelmében,
Kelt: Budapesten, 2009. június 6-án.
Virág András cst.
Országos Intézıbizottság, elnök
sk.
Jelen szabályzat módosításait az Országos Intézıbizottság 2010. május 29-i ülésén elfogadta,
és a honlapján (http://www.cserkesz.hu/oib) történı megjelenésének napjától kezdve
hatályosnak elrendelte. Az OIB határozatának értelmében,
Kelt: Budapesten, 2010. május 29.-én.
Ugron Ákos Gábor st.
Országos Intézıbizottság, elnök
sk.
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A Táborozási Szabályzat mellékletei
1. sz. melléklet: Közegészségügyi szempontok
2. sz. melléklet: Cserkésztábori egyszerősített higiéniai utasítás
3. sz. melléklet: Táborozási engedély kérés
4. sz. melléklet: Táborozási engedély
5. sz. melléklet: Táborzáró jelentés
6. sz. melléklet: Portyázási engedély
7. sz. melléklet: A Magyar Cserkészszövetség kérelme a tábor látogatóihoz
8. sz. melléklet: megszőnt, nincs melléklet
9. sz. melléklet: Táborozás közegészségügyi bejelentése
10. sz. melléklet: Engedély tőzveszélyes munka végzésére
11. sz. melléklet: Tábori napirend
12. sz. melléklet: Napiparancs
13. sz. melléklet: Baleseti jegyzıkönyv
14. sz. melléklet: Külkapcsolat bejelentés
15. sz. melléklet: Elsısegélynyújtás gyógyszer, felszerelés és eszköz mennyiségi táblázata
16. sz. melléklet: Tájékoztatási kérelem a természetvédelmi hatóságtól
17. sz. melléklet: Nyilatkozat cserkészigazolvánnyal nem rendelkezı természetes
személyrészérıl
18. sz. melléklet: Cserkésztábori pénztárkönyv
19. sz. melléklet: Konzuli védelem bejelentése
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