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Alaki és ruházati szabályzat jelöltek részére
I. és X. cserkészkerületi őrsvezetőképzés, 2017

I. Ruházati szabályok
Az ŐVK képzési alkalmain mindenki számára kötelező az 
egyenruha viselése a program során, amennyiben arról egy 
feljebbvaló másként nem rendelkezik. Mivel a Magyar Cser-
készszövetség hatályos Ruházati Szabályzatának megfelelő 
szabású cserkészing jelenleg nem kapható, az ing és a nyak-
kendő szabását, anyagát és pontos színét nem határozzuk 
meg. Ezen túl viszont az egyenruha viseletében maradéktala-
nul eleget kell tenni a szabályzatnak a következő, ŐVK-speci-
ális megkötéseink mellett:

1. Az egyenruha különböző részeiből legalább a cserkészinget 
és a cserkésznyakkendőt hordani kell, a civil ruházat mellett, 
ahhoz, hogy egyenruha-viseletről beszélhessünk.

2. A cserkészingen rajta kell lennie a Hungária és WOSM jel-
vényeknek, továbbá a csapatszámnak. Ezen felül csak hova-
tartozási jelvények hordhatóak (kerületi, körzeti, csapat vagy 
kisebb egység jelvényei), minden mást (évvirágok, cserkészp-
róbák jelvényei, tábori kitűzők és emlékjelvények, esetleges 
vezetői megbízatások) le kell szedni az ingről. Ezzel többek 
között azt akarjuk megmutatni, hogy a vezetőképzésben min-
den résztvevő egyenlő, elsősorban nem az számít, amit eddig 
tett, hanem az, amit itt ér el.

3. A zöld cserkésznyakkendő legyen egyszínű, ne legyen sem-
milyen varrott csík a szélén (pl. dzsemboris nyakkendő, kis-
cserkész nyakkendő, stb.) és nyakkendőgyűrű fogja össze.

4. Minden más egyenruha tartozékot (kalap, sapka, szoknya, 
nadrág) a ruházati szabályzatnak megfelelően lehet hordani 
a képzés során.

II. Alaki szabályok
Elsődleges alapunk a jelenlegi Alaki Szabályzat, (továbbiak-
ban: ALSZ) ám van ahol az nem logikusan rendelkezik, vagy 
nem tér ki az általunk használt vezénylési rend részleteire.

1. Vezénylés alapjai
a) a vezénylőtiszt minden esetben „Vigyázz!” állásban kezdi 
meg a vezénylést
b) minden további vezénylés csak a „Vigyázz!” elhangzása 
után következhet

2. Csend megteremtése, "Figyelem!" 
és "Vigyázz!" vezényszavak
Csend megteremtése (csak karjel, nem szerepelhet vezény-
szóként): a vezényelni kívánt egység felé fordulva jobb ka-
runkat a testünkkel párhuzamosan magasra kinyújtjuk. Célja: 
csend megteremtése, mozgatás nélkül.

3. Tiszteletadás zárt alakzatban 
tisztelgéssel (a kétütemű "Tiszte-legj!" 
és "Vi-gyázz!"), valamint a beléptetés
a) tiszteletadás zárt alakzatban tisztelgéssel (a kétütemű „Tisz-
te-legj!” és „Vi-gyázz!”) (lsd. ALSZ): A kétütemű „Tiszte-legj!”, 
ahol a második szótagot elnyújtva, majd kis szünet után a 
harmadikat hangsúlyosan ejtjük. A vezényszóra a cserkészkö-
szöntésre formált jobb kezünkkel tisztelgünk.

A tiszteletadás végét a kétütemű „Vi-gyázz!” vezényszó 
jelzi, amelynél az első szótag és az utána tartott kis szü-
net a figyelem felkeltése és a felkészülés, a második szótag 
a parancs, amelyre a cserkész újból „vigyázz” állás szerin-
ti helyzetet foglalja el. Példa: „Tábor – vigyázz! Zászlónak 
tiszte-legj!”, majd „Vi-gyázz!” A tiszteletadásból való visz-
szatéréskor kezünket ne csapjuk a combunkhoz!

b) fordulat tiszteletadáskor (pl.: zászlótól)
Ha a vezényelt egységnek a vezényszót követően egy pont-
ra kell figyelnie, sokaknak ehhez a zárt alakzatból fordulatot 
kell tenniük. Ezt a fordulatot legtöbbször épp a „Tiszte-legj!” 
állás elfoglalásakor tesszük. Éppen ezért logikus és rende-
zettebb, hogyha ennek a visszavonatása a „Vi-gyázz!” állás-
ba való visszatéréskor esedékes, és nem a későbbi „Lépj be! 
vagy Lépjetek be!” utasításra történő visszaállás.

4. „Lépj ki!”, „Pihenj!” és „Oszolj!”
a) „Lépj ki! vagy Lépjetek ki!” vezényszóra a bal lábunkkal 
előre kilépve hagyjuk el az alakzatot.

b) A „Pihenj!” mindig a „Vigyázz!” vezényszót oldja fel.

Az együtemű vezényszóra (az ALSZ-től eltérően, a megszo-
káshoz és a következetesen balos logikához ragaszkodva) bal 
lábbal balra – kis terpeszbe – kilépünk, a testsúly a bal lábon, 
a karok a test mögött összefogva (a balkéz fogja a jobb csuk-
lót). „Vigyázz!”-nál a balt zárjuk vissza a mozdulatlan jobb 
mellé.

c) Az „Oszolj!” vezényszó az alakzat elhagyására kötelez. Az 
együtemű vezényszóra a vigyázzállásból határozott bal láb 
kilépéssel az alakzat elhagyása, a dobbantás elkerülésével.
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