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Jogi Osztályvezető – Jelentés a Közgyűlésnek 

(2017 április – 2019 március) 
 

Örömmel jelentheti a Szöv. jogi osztálya és az abban szolgáló szövetségi ügyész, hogy 

a 2019-es Közgyűléssel bezáródó két éves ciklus időtartalma alatt, az osztálynak (és 

az ügyésznek) nem volt a Szöv. fegyelmi szabályzat értelmében hivatalos fegyelmi 

eljárásban, illetve fegyelmi feljelentésben része.   

 

A Szöv. tisztségviselőihez intézett üzenéteben, Szövetségünk elnöke kérte, hogy 

jelentéseink térjenek ki az elmúlt két évben megpályázott  „fő célkitűzéseinkre”, 

illetve „fő teljesítményeinkre.”  Ilyen értelemben, a jogi osztály a Szöv. többi 

orgánumától eltérően működik.  Egy, a tíz cserkésztörvény szellemében ifjúságot 

nevelő és szolgáló intézménynek  nincsenek (és ne is legyenek!) jogi célkitűzései, 

teljesítményei.  Erőnk, időnk és figyelmünk legyenek a cserkészetre és a 

cserkészkedésre összpontosítva, a cserkész szeretetben és megértésben találjanak a 

konfliktusok megoldást, nem pedig bármilyen fegyelmi szabályban vagy eljárásban.  

Tehát a Szöv. jogi osztálya legyen és maradjon egy csupán „reaktív,” nem pedig 

„próaktív” testület amelyben a tétlenség az sikerélménynek számit, nem pedig 

tunyaságnak. 

 

Bár (nagy örömünkre) fegyelmi eljárásban nem volt része az utolsó Közgyűlés óta, a 

Jogi Osztálynak azonban volt alkalma az Intéző Bizottságnak és a Szöv. elnökségnek 

gyakorlati szaktanácsot nyujtani  különböző jogi kérdésekkel és témákkal 

kapcsolatosan, többek között:  

 

(a) a Balogh hagyatékkal kapcsolatos, negyedévenként visszatérő ügyvitel és 
ügyvédi kommunikációk elvégzése; 
 

(b) a Szövetség és a Genetta Alapitvány jogi bejegyzésével és nevük 
levédésével kapcsolatos adminisztratív ügyek rendezése; 
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(c) a központi akadályversennyel kapcsolatos új versenyzési szabályok 
előterjesztésében, a versenyen felmerülő fegyelmi ügyekben 
közreműködés; 
 

(d) az új Csapatalapitási és Fenntartó Testületi szabályzat véglegesítése, az 
Alapszabályokkal és a befutott hozzászólásokkal és módosításokkal való 
integrálása; 
 

(e) a Nemzeti Cserkész Alapitvánnyal javasolt 2016-os együttműködési 
szerződés jogi véléményezése, illetve a Szövetség érdekeinek jogi 
képviselete;  

 

(f) a Sík Sándor Cserkészpark új telekvételével kapcsolatos 
ingatlanadómentességének rendezése; 

 

(g) a new brunswicki Cserkészotthon ingatlanadómentességének felújításával 
kapcsolatos ügyintézés; 
 

(h) az őrsvezetői kőrút felfüggesztésével, felülvizsgálatával és átszervezésével 
járó feladatokban közreműködés; 
 

(i) a KMCS Alaphoz befutott pénzbeli és természetbeli adományok adójogi 
kezelése; 
 

(j) az új „Felnőttek viszonya a cserkészetben” c. szabályzat megfogalmazása és 
előterjesztése; és 

 

(k) a 2018-as központi Cserkészbállal kapcsolatos szerződések ellenőrzése.  
 

Befejezésül (és mint minden két évben), az Osztály munkatársai nevében szívből 

remélem, hogy az elkövetkező két éves ciklus egyre kevesebb jogi teendővel látja el a 

Szövetséget és egyben, osztályunkat. 

 

Jó munkát! 

ifj. Vajtay István cscst. 

Szöv. Ügyész, JO vezetője     New Brunswick, 2019 március 23.  


