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Ti, mint cserkészek, sok nemzet fiainak nagy seregéhez
csatlakoztatok, és minden földrészen lesz barátotok.
/Lord Baden-Powell of Gilwell/
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1.1. A Külügyi Kézikönyv célja

A Magyar Cserkészszövetség Külügyi Kézikönyvének
(KKK) célja, hogy általános iránymutatást adjon az MCSSZ
külkapcsolataival foglalkozó szervekről, valamint a nemzetközi kapcsolatok alakításának kereteiről az MCSSZben.
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2. AZ MCSSZ KÜLÜGYI
TEVÉKENYSÉGE

Bevezetés

általánosság

1. BEVEZETÉS
1.1. A Külügyi Kézikönyv célja

A Magyar Cserkészszövetség a Cserkészmozgalom Világszervezetének (World Organization of the Scout Movement, WOSM) tevékeny alapító tagja, valamint a Magyar Cserkészszövetségek Fóruma
(MCSSZF) aktív tagszervezete. A 4. cserkésztörvény szellemében az
MCSSZ nyitott a határon túli magyar, valamint más nemzetekhez,
kultúrákhoz tartozó cserkésztestvéreinkkel való együttműködés
felé, a mozgalom nemzetközi vetületének – a cserkészpedagógiai
elveknek megfelelő – gyakorlati megélése pedig fontos nevelési
célunk.

A fenti célok elérése érdekében az MCSSZ támogatja a cserkészcsapatok külföldi kapcsolatait, közreműködik külföldi partnercsapatok
megkeresésében, segítséget nyújt külföldi cserkészutak szervezésében (partnerkeresés, pályázati lehetőségek, utazásszervezés,
szálláskeresés stb.), külföldi cserkészek magyarországi fogadásában. Rendszeresen tájékoztatja a magyar cserkészeket a külföldi
nemzetközi cserkészrendezvényekről és egyéb programlehetőségekről. AZ MCSSZ emellett aktívan részt vesz a WOSM és az MCSSZF
szakmai és egyéb fórumain zajló nemzetközi cserkész közéletben.

Az MCSSZ külügyi tevékenységének nevelési célja, hogy lehetőség szerint minden magyar cserkész valamely nemzetközi cserkész
tevékenység révén személyes élményként megtapasztalja a határokon átívelő magyar és a nemzetközi cserkész testvériséget, valamint a nemzetközi eseményekben való részvétellel fejlessze magát,
és ezáltal - alapítónk szellemi hagyatékának megfelelően - a béke
megteremtésén munkálkodjon.

A fenti feladatokat, valamint a WOSM, az MCSSZF és egyéb külföldi
cserkész szervezetek felé való kapcsolattartást az MCSSZ az Országos Elnökségen belül az országos vezetőtiszt alárendeltségében
működő külügyi szervein keresztül végzi.

A világ
„A világ minden táján
élő cserkészek a jó akarat
nagykövetei: lerombolják a bőrszín, a vallás,
a társadalmi osztály
korlátait.”
/Lord Baden-Powell of
Gilwell/

Az MCSSZ külügyi tevékenységének szervezeti célja a WOSM- és
MCSSZF társszövetségekben felhalmozott, az MCSSZ számára
hasznos és felhasználható tapasztalatok, szakértelem, módszerek
beépítése a szervezetbe, a WOSM és MCSSZF tagságból fakadó
előnyök kiaknázásában való közreműködés, az MCSSZ érdekeinek
képviselete a fenti világszervezetekben, valamint a magyar cserkészet és az MCSSZ értékeinek és eredményeinek bemutatása és
megismertetése.
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Az MCSSZ külügyi szervezetrendszere a nemzetközi
együttműködést szövetségi szinten koordináló Országos
Külügyi Bizottságból és a központ és a csapatok közötti szinten folyó külügyi tevékenységet elősegítő kerületi
külügyi összekötők hálózatából áll.
3.1. Az Országos Külügyi Bizottság
Az Országos Külügyi Bizottság (OKB) az MCSSZ külügyi
tevékenységét összefogó és központi szinten koordináló
szerv.
Az OKB vezetője az MCSSZ országos külügyi vezetője, aki
az MCSSZ vonatkozó szabályzatainak megfelelően kapja
megbízatását. Az OKB tagjait az országos külügyi vezető
kéri fel. Az OKB tagjai a munkát önkéntes szerződés aláírásával vállalják, konkrét feladatuk abban kerül meghatározásra. Az önkéntes szerződés az MCSSZ-nél rendszeresített általános önkéntes szerződés minta alapján készül.
Az OKB mindenkori tagja az MCSSZ Központi Iroda külügyekkel foglalkozó munkatársa (külügyi titkár). Az OKB
feladata az MCSSZ külügyi tevékenységének központi
koordinálása, ezen belül elsősorban:
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• Az MCSSZ külügyi stratégiájának és prioritásainak meghatározása, nevelési és intézményi téren;
• A WOSM és az Európai Cserkész Régió (ESR) stratégiai
célja magyarországi alkalmazásának elősegítése;
• Kapcsolattartás és érdekérvényesítés a nemzetközi cserkész szervezetek és azok regionális szervei felé
(WOSM, WAGGGS, MCSSZF, WSPU stb.);
• Kapcsolattartás a külföldi partnerszövetségekkel;
• A nemzetközi cserkész rendezvényeken való magyar
részvétel koordinálása;
• A külföldi partner-megkeresések közvetítése;
• Külföldi cserkészek magyarországi látogatásai és Magyarországon rendezett nemzetközi rendezvények koordinálása.

Az OKB a fentiek alapján éves munkatervet készít, melynek megvalósulását rendszeresen kiértékeli. Az OKB tagja lehet minden olyan 16 év feletti cserkész, aki a feladat
ellátásához szükséges adottságokkal (elsősorban idegennyelv-ismeret) és szakértelemmel rendelkezik, és csapatparancsnoka ezen megbízatás elvállalásához hozzájárul. Az OKB a külügyi munka iránt érdeklődők számára
(igény szerint) külügyi képzést szervez. A Külügyi Képzés
elvégzése (vagy elvégzésének vállalása) az OKB tagság
feltétele.

3.2. A kerületi külügyi összekötők
A Kerületi Külügyi Összekötők (KKÖ) az MCSSZ külügyi tevékenységét helyi szinten koordináló, a cserkészkerületekhez rendelt, a kerület vezetésével együttműködő tisztviselők. Egy cserkészkerületben
egy KKÖ működik.
A KKÖ-ket az országos külügyi vezető javaslatára az adott cserkészkerület Elnöksége nevezi ki, melynek beszámolással tartozik.
A KKÖ a kerületi külügyi munka hatékonyabb ellátása érdekében
közreműködőket kérhet fel, akikkel együtt Kerületi Külügyi Munkacsoportot (KKMCS) alkotnak, melynek vezetője a KKÖ. A KKÖ-k a
munkát önkéntes szerződés aláírásával vállalják, konkrét feladatuk
abban kerül meghatározásra. Az önkéntes szerződés az MCSSZnél rendszeresített általános önkéntes szerződés minta alapján
készül.
A KKÖ-k feladata az MCSSZ külügyi tevékenységének helyi szintű
koordinálása, ezen belül elsősorban:
• Kapcsolattartás a Kerület vezetésével és a kerületi cserkészcsapatokkal, a külügyi lehetőségek, programok népszerűsítése;
• A Kerületbe látogató külföldi cserkészek fogadásában való közreműködés, a kerületi cserkészek nemzetközi rendezvényeken való
részvételének koordinálása;
• Kapcsolattartás a Kerülettel szomszédos országokban működő
határon túli magyar és nemzeti cserkészszövetségek regionális
és országos külügyi vezetőivel.

megbízatás elvállalásához hozzájárul. A Külügyi Képzés elvégzése
(vagy elvégzésének vállalása) a KKÖ megbízatás feltétele.

3

külügyi szervek
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Fogadalmunk
„Fogadjuk meg, hogy
minden erőnkkel a világ
minden nemzetiségű
cserkészének barátságán
fogunk dolgozni.”
/Lord Baden-Powell of
Gilwell/

KKÖ lehet minden olyan 16 éven felüli cserkész, aki a feladat ellátásához szükséges adottságokkal (elsősorban idegennyelv-ismeret) és szakértelemmel rendelkezik, és csapatparancsnoka ezen
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A nemzetközi tevékenységgel
k apcsolatos eljár ások

Az MCSSZ Központja, külügyi szervei és egyéb szervezeti
egységei a külkapcsolatok alakítása során az alábbiakban
részletezett eljárások szerint járnak el.
A magyar cserkészek külföldi tartózkodása, valamint
külföldi cserkészek magyarországi fogadása során tiszteletben kell tartani az érintett ország és nemzeti cserkészszövetsége törvényeit és előírásait, csakúgy, mint
Magyarország és az MCSSZ hasonló szabályait.

A cserkészek és csoportjaik (őrs, raj, csapat, cserkészek
informális csoportja, stb.) nemzetközi/külföldi programjait mindazon esetekben, amikor azokon formálisan,
cserkészként vesznek részt, az MCSSZ külügyi szervei
felé be kell jelenteni (nemzetközi kapcsolat bejelentése).
A bejelentési kötelezettség vonatkozik mind a külföldi
utazással járó programokra, mind a Magyarországon
külföldi cserkészek részvételével lefolytatott programokra.
A bejelentési kötelezettség nem vonatkozik azon külön
eljárás alá eső esetekre, amikor cserkészek vagy csoportjaik az MCSSZ szervezésében vagy közreműködésével
nemzetközi táboron vagy rendezvényen vesznek részt
(lásd 4.2. és 4.3. pont), vagy az MCSSZ–t hivatalos minőségben képviselik (4.4. pont).

Minden nemzetközi/külföldi1 cserkész tevékenység során figyelemmel kell lenni arra a tényre, hogy ezekben
a helyzetekben egyetlen cserkész is a magyarságot,
Magyarországot és a magyar cserkészetet képviseli.
Külföldi vagy határon túli magyar cserkészekkel közös, illetve Magyarország területén kívüli.
1
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4.1. A nemzetközi kapcsolatokra 			
vonatkozó általános eljárás

A nemzetközi kapcsolat bejelentése az erre a célra rendszeresített nyomtatvány útján történik. Az űrlap kitölthető elektronikusan az MCSSZ OKB honlapján, vagy

elektronikusan, illetve papíron továbbítandó az OKB vagy az illetékes KKÖ felé.
A bejelentés megtörténte mellett minden nemzetközi program
szabadon szervezhető és bonyolítható. A bejelentett nemzetközi
programokhoz az MCSSZ központi és kerületi külügyi szervei kérésre teljes körű támogatást nyújtanak (külföldi partner, cserkész
szálláshely keresése, utazási tanácsadás, nemzetközi cserkészigazolvány kiállítása, pályázati/finanszírozási lehetőségekről való tájékoztatás, vízum-ügyintézési támogatás stb.).
A tervezett és bejelentett nemzetközi/külföldi cserkész tevékenységet, illetve azon bizonyos személyek részvételét különösen indokolt
esetben az OKB az Országos Elnökséggel egyeztetve megtilthatja.
A külföldön szervezett csapattáborra az MCSSZ külügyi szerveinek
történő bejelentésen kívül az MCSSZ táborozási szabályzatában
foglaltak is vonatkoznak.
4.2. A kiemelt nemzetközi rendezvényekkel 			
kapcsolatos eljárás
A kiemelt nemzetközi rendezvények azok a nemzetközi cserkész
rendezvények, amelyeken az MCSSZ a magyar részvételt kiemelten
fontosnak és mindenképp biztosítandónak tartja, ezért e rendezvényekre központilag szervezett hivatalos kiutazó küldöttséget (kontingenst) állít fel.
A kiemelt nemzetközi rendezvények jelen kézikönyv alkalmazásában a következők:
2

•
•
•
•
•
•

Cserkész Világdzsembori (World Scout Jamboree);
Vándorcserkész Világtalálkozó (World Scout Moot);
Európai Dzsembori (Eurojam);
Európai Vándortalálkozó (RoverWay);
Közép-európai dzsembori (V4-es országok);
Határon túli magyar cserkészszövetségek szövetségi nagytáborai, beleértve a KMCSSZ központi Jubileumi táborait;
• Szomszédos országok nemzeti cserkészszövetségeinek nemzeti
nagytáborai.

A kiemelt nemzetközi rendezvényekre kiutazó magyar kontingens vezetésére az MCSSZ pályázatot ír ki, melyben rögzíti a vezetőre vonatkozó követelményeket és elvárásokat. A beérkezett
pályázatok értékelése után az OKB javaslatot tesz az Országos
Elnökségnek a vezető személyére, akit az Országos Elnökség
határozatban nevez ki. Az egyes kontingensek elnevezésében
a „Magyar Dzsembori/Moot/RoverWay stb. Csapat” elnevezés
használandó.
A kontingensbe való jelentkezés meghirdetése, a jelentkezők kiválasztatása és a felkészítése, valamint a részvétel lebonyolítása a kontingensvezető és az általa felkért vezetőség feladata és felelőssége,
a folyamat során az OKB felügyelete mellett, de önálló projektként2
kezelve járnak el.
Az OKB a kiemelt nemzetközi rendezvényre kiutazó kontingens
mellé tagjai közül összekötőt delegál, aki támogatja és figyelemmel
kíséri a kontingens munkáját. Az OKB a projekt egész időtartama
során minden lehetséges támogatást megad a kontingens vezetőségének.

4

eljárások

1. BEVEZETÉS
1.1. A Külügyi Kézikönyv célja

A magyarokról
„A nagy jamboree óta
az egész világ tudja
már, milyen nagyszerű
eredményeket értek
el, s milyen kiválóak a
magyar cserkészek.”
/Lord Baden-Powell of
Gilwell/

Ennek részleteit lásd az MCSSZ Projekt Menedzsment Kézikönyvében.
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Az MCSSZ külföldi hivatalos minőségben történő képviseletének
számít minden alkalom, amikor magyar cserkész nemzetközi cserkészszervezetek vagy külföldi cserkészszövetségek által szervezett,
szakmai vagy reprezentatív eseményen (konferencián, fórumon,
műhelyen, közgyűlésen, tárgyaláson stb.) az MCSSZ vagy ahhoz
kötődő szervezetek, intézmények nevében vesz részt, vagy amikor
nemzetközi cserkészszervezetek, intézmények, vagy külföldi cserkészszövetségek hivatalos képviselőit ilyen rendezvényeken, Magyarországon fogadja.

4.3. A nem kiemelt nemzetközi rendezvényekkel
kapcsolatos eljárás
A nem kiemelt nemzetközi rendezvények azok a nemzetközi cserkész rendezvények, amelyeken az MCSSZ a magyar részvételt nem tartja mindenképpen biztosítandónak,
ezért e rendezvényekre központilag szervezett hivatalos
kiutazó küldöttséget (kontingenst) nem állít fel, azonban a
részvételt az MCSSZ tagjai számára lehetővé teszi.
A nem kiemelt nemzetközi rendezvényeken való részvételi lehetőséget az OKB a lehetséges kommunikációs csatornákon meghirdeti. A jelentkezőket az OKB
egymással kapcsolatba hozza, és amennyiben kellő
számban jelentkeznek, és van köztük felnőtt vezető,
kiutazó csoportként a szervezők felé bejelenti. A kiutazó csoport vezetőjét az országos külügyi vezető
saját hatáskörében hagyja jóvá. A csoport kiutazásának lebonyolítása a csoport vezetőjének feladata és felelőssége, a folyamat során az OKB felügyelete mellett, de önálló projektként2 kezelve jár el.

2
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4.4. Az MCSSZ külföldi hivatalos képviseletével 		
kapcsolatos eljárás

A kontingens vezetője a projekt végén az OKB felé jelentést készít, valamint bejelenti a kontingensre vonatkozó
legfontosabb adatokat. Az adatbejelentés az erre a célra
rendszeresített nyomtatvány útján történik. Az űrlap kitölthető elektronikusan az MCSSZ OKB honlapján, vagy
elektronikusan, illetve papíron továbbítandó az OKB
vagy az illetékes KKÖ felé. A jelentésre vonatkozó formai
vagy terjedelmi követelmény nincsen.

A nem kiemelt rendezvényre kiutazó csoportnak az OKB
minden ésszerűen elvárható támogatást megad (utazási tanácsadás, nemzetközi cserkészigazolvány kiállítása,
pályázati/finanszírozási lehetőségekről való tájékoztatás,
vízum-ügyintézési támogatás stb.).
A csoport vezetője a projekt végén az OKB felé jelentést
készít, valamint bejelenti a csoportra vonatkozó legfontosabb adatokat. Az adatbejelentés az erre a célra rendszeresített, a 4.2 pontban említett nyomtatvány útján
történik. Az űrlap kitölthető elektronikusan az MCSSZ
OKB honlapján, vagy elektronikusan, illetve papíron továbbítandó az OKB vagy az illetékes KKÖ felé. A jelentésre
vonatkozó formai vagy terjedelmi követelmény nincsen.

Az MCSSZ külföldi hivatalos minőségben történő képviselete csak
az Országos Elnökség és/vagy az OKB megbízása alapján lehetséges.
Az MCSSZ külföldi hivatalos képviseletéről indokolt esetben, az
OKB ilyen irányú utasítása esetén jelentés készül az OKB részére,
melyet az OKB az Országos Elnökség részére továbbít.

4
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1. BEVEZETÉS
1.1. A Külügyi Kézikönyv célja

Szerte a Világban
„Mi, cserkészek, a
világ sok országába
tudunk ellátogatni, és
mindegyikben tudunk
cserkésztestvérekre
lelni.”
/Lord Baden-Powell of
Gilwell/

Ennek részleteit lásd az MCSSZ Projekt Menedzsment Kézikönyvében.
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2. AZ MCSSZ KÜLÜGYI
TEVÉKENYSÉGE

Az MCSSZ és szervezeti egységei, vagy azokhoz kötődő
szervezetek által üzemeltetett azon cserkész szálláshelyekről (cserkészparkok, cserkészházak, táborhelyek,
cserkészotthonok), melyek külföldi cserkészeket is fogadnak, az OKB nyilvántartást vezet, és – legfontosabb adataikkal együtt – elérhetőségüket honlapján nyilvánosságra
hozza, valamint az érdeklődő külföldi cserkészeknek a
szálláshely egyidejű tájékoztatása mellett megküldi.

3. AZ MCSSZ KÜLÜGYI
SZERVEI
3.1. Az Országos Külügyi Bizotság
3.2. A kerületi külügyi összekötők

A cserkész szálláshelyeknek az ott megszálló külföldi
cserkészek számát és bizonyos adatait az OKB részére
be kell jelenteniük. A bejelentés az erre a célra rendszeresített nyomtatvány útján történik. Az űrlap kitölthető
elektronikusan online (az MCSSZ OKB honlapján) vagy
e-mailen, illetve papíron továbbítandó az OKB vagy az
illetékes KKÖ felé.
A cserkész szálláshelyeknek a külföldi cserkészek fogadásából származó bevételéből az MCSSZ külügyi szervei
semmilyen részesedésre nem tartanak igényt.
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4.5. A cserkész szálláshelyeken külföldi
cserkészek fogadásával kapcsolatos eljárás
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