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Szervezet neve:
MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

23 441

I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.

Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések

65 167
2 065

15 731

60 102

7 710

3 000

45 026

133 493

187

399

15 286

192

29 553

132 902

55

12 475

68 522

211 135

III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke

45 638

-65 420

I. Induló tőke/jegyzett tőke

3 195

3 195

II. Tőkeváltozás/eredmény

42 443

42 443

III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

-115 538

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből
E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek

4 480

15 640

276 555

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

2 026

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

13 614

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN
Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet neve:
MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

7 973

tárgyév
előző év
helyesbítése

7 973

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek
- tagdíj, alapítótól kapott
befizetés
- támogatások
- adományok
4. Pénzügyi műveletek bevételei

71 664

290 539

71 664

290 539

9 861

13 989

9 861

13 989

51 826

174 364

51 826

174 364

4 397

4 397

667

977

667

977

740

105

740

105

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)

73 071

291 621

73 071

299 594

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

73 071

291 621

73 071

291 621

6. Anyagjellegű ráfordítások

43 472

318 140

43 472

319 782

7. Személyi jellegű ráfordítások

23 693

67 866

23 693

67 866

8. Értékcsökkenési leírás

4 282

14 681

4 282

14 681

9. Egyéb ráfordítások

1 132

3 280

1 132

3 407

134

43

134

43

5. Rendkívüli bevételek
ebből:
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások

7 973

1 642

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

10. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet neve:
MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

11. Rendkívüli ráfordítások

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

1 228

2 997

72 713

407 159

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

72 713

407 159

358

-115 538

12. Adófizetési kötelezettség
D. Adózott eredmény (C-12)

tárgyév

3 149

B. Összes ráfordítás
(6+7+8+9+10+11)

C. Adózás előtti eredmény (A-B)

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

4 976

Összesen
előző év

tárgyév
előző év
helyesbítése

4 377

72 713

410 156

72 713

407 159

358

-110 562

496

496

358

-115 538

4 480

358

-111 058

358

-115 538

4 480

358

-111 058

48 069

54 000

48 069

54 000

905

35 132

905

35 132

13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

74 432

74 432

D. Normatív támogatás
E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján kiutalt
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

680

704

680

72 391

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

704

72 391
Könyvvizsgálói záradék

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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1. Szervezet azonosító adatai
1.1 Név

1.2 Székhely
Irányítószám:

1 0 2 5

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

TÖMÖRKÉNY
Lépcsőház:

3.

1.3 Bejegyző határozat száma:

7

Emelet:

A

. PK. 6 0 0 0 1

1.4 Nyilvántartási szám:

0 1

1.4 Szervezet adószáma:

1 9 0 0 6 7 0 5

1.6 Képviselő neve:

0 2

utca

Ajtó:

/1989 /1

6 0 0 0 1
2

4 1

HENN PÉTER LÁSZLÓ

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Ifjúságnevelés

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1993. évi LXXIX tv.

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: gyermekek (8-14 év), fiatalok (15-20 év)
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 12000
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet neve:
MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG
5. Cél szerinti jutattások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév

UCMR-RMCSSZ támogatása
5.2

2 974

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Alapítványok támogatása

Tárgy év
2 520
Tárgy év

Előző év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

744

616

Kárpát-medencei gyermekek táboroztatása

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

2 520

4 334

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

2 520

4 334

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1 Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

6.2

Tisztség

Előző év (1)

Tárgy év (2)

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet neve:
MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

(Adatok ezer forintban.)

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

73 071

299 594

680

704

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel

72 391

E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

74 432

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

0

224 458

H. Összes ráfordítás (kiadás)

72 713

410 156

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

23 693

67 866

72 713

407 159

358

-111 058

25

30

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Nem

Igen
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2015.12.08 08.33.11

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:
MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

45 600 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

45 424 000
45 424 000
45 424 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

45 424 000

Felhalmozási
Összesen:

45 424 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet neve:
MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

30 900 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

26 348 000
26 348 000
13 342 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

4 142 000
22 206 000

Felhalmozási
Összesen:

26 348 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2015.12.08 08.33.11

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:
MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

586 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

586 000

- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

586 000

Felhalmozási
Összesen:

586 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2015.12.08 08.33.11

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:
MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

771 800 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

170 491 000
170 491 000
192 950 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

45 561 000
105 824 000

Felhalmozási

19 106 000

Összesen:

170 491 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet neve:
MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

4 000 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

4 000 000
4 000 000
4 000 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

1 296 153

Felhalmozási

2 703 847

Összesen:

4 000 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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PK-142-02 Szöveges beszámoló
Közhasznúsági jelentés_2013_MCSSZ-20151130.pdf

Magyar Cserkészszövetség

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
A 2013. évről
(2013. január 1. – 2013. december 31.)

A Magyar Cserkészszövetség országos hatáskörű civil szervezet
Fővárosi Bíróság nyilvántartási száma: 1
Nyilvántartásba vevő bírósági határozat száma: Pk. 60001/1989/1, 1989.01.27.
A kiemelkedően közhasznú szervezetként nyilvántartásba vevő bírósági
FPK.20.493/1989/1
Adószám: 19006705-2-41
Tb. Törzsszám: 48331910
Statisztikai számjel: KSH 19006705 9199 52901
Székhely: 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a

határozat

száma:

Oldal: 1 / 15

MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013

1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a
Statisztikai számjel: 19006705 9199 52901

A számviteli törvény szerinti
egyéb szervezetek közhasznú
egyszerűsített éves beszámolója

ÜZLETI ÉV: 2013

Keltezés: 2015. november 30.
a szervezet képviselője
Buday Barnabás
Országos elnök
PH

Oldal: 2 / 15

MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013

1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a
Statisztikai számjel: 19006705 9199 52901
"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Sorszám
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

A tétel megnevezése
b
A. Befektetett eszközök (2.+3.+5.)
I. IMMATERIÁLIS JAVAK
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
III BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE
B. Forgóeszközök (7.-10.)
I. KÉSZLETEK
II. KÖVETELÉSEK
III ÉRTÉKPAPÍROK
IV PÉNZESZKÖZÖK
C. Aktív időbeli elhatárolások
Eszközök összesen (1.+6.+11.sor)

Előző
év
c
23441
15731
7710

45026
187
15286
29553
55
68522

adatok E Ft-ban
Előző
év(ek)
Tárgyév
módosításai
d
e
0
65167
2065
60102
3000

0

0

133493
399
192
132902
12475
211135

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

Sorszám
a
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

A tétel megnevezése

D.
I.
II.
III
IV
E.
F.
I.
II.
G.

b
Saját tőke (14+15+17+18.sor)
INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE
TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY
ebből TÁRGYÉVI EREDMÉNY
LEKÖTÖTT TARTALÉK
ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
Céltartalékok
Kötelezettségek (21.+22.sor)
HOSSZÚ LEJÁRATÚ
KÖTELEZETTSÉGEK
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
Passzív időbeli elhatárolások
Források összesen (13.+19+20.+23.sor)

Előző
év
c
45638
3195
42443
13479

15640
2026
13614
7244
68522

adatok E Ft-ban
Előző
év(ek)
Tárgyév
módosításai
d
E
0
-65420
3195
-68615
-111058

0

276555

276555
0

211135

Keltezés: 2015. november 30.
a szervezet képviselője
Buday Barnabás
Országos elnök
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"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)
Megnevezése
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
(1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.)
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás
a, alapítótól
b, központi költségvetésből
c, helyi önkormányzattól
d, egyéb
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
4. Tagdíjból származó bevétel
5. Egyéb bevétel
6. 1%
7. Pénzügyi műveletek bevételei
8. Rendkívüli bevételek
B. Vállalkozási tevékenység bevétele
C. Összes bevétel (A.+ B.)
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai
(1.+2.+3.+4.+5.+6.)
1. Anyagjellegű ráfordítások
2. Személyi jellegű ráfordítások
3. Értékcsökkenési leírás
4. Egyéb ráfordítások
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
6. Rendkívüli ráfordítások
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
(1.+2.+3.+4.+5.+6.)
1. Anyagjellegű ráfordítások
2. Személyi jellegű ráfordítások
3. Értékcsökkenési leírás
4. Egyéb ráfordítások
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
6. Rendkívüli ráfordítások
F. Összes ráfordítás (D.+E.)
G. Adózás elötti eredmény (B.-E.)
H. Adófizetési kötelezettség
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.)
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)

E Ft-ban
Előző
év

Előző
év(ek)
Tárgyév
módosításai

73071
53371

0
0

291621
99228

0

54000
35132
10096
74432
101738
13989
448
704
977
105
7973
299594

48069
905
4397
4038
2649
9861
2472
680

23083
96154
72713
43472
23693
4282
1132
134

0

407159
318140
67866
14681
3280
43
3149

9962
4065
4054

0

2997
1642

1843

127

82675
13121

0
0

13121
358

0
0

1228
410156
4976
496
4480
-115538
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Tájékoztató adatok
A.

Személyi jellegű ráfordítások

27747

67866

1.

18162

49149

1364

1744

Bérköltség
ebből: - megbízási díjak
- tiszteletdíjak

B.

2.

Személyi jellegű ráfordítások

5761

7040

3.

Bérjárulékok

3824

11677

849

3149

A szervezet által nyújtott támogatások
ebből: a Korm.rend. 16. §(5) bekezdés szerint
kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve
átadott támogatás

Keltezés: 2015. november 30.
a szervezet képviselője
Buday Barnabás
Országos elnök
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VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK
KIMUTATÁTASA
2013

Központi költségvetésből
Belügyminisztérium
Közigazgatási és Igazságügyi Min.
Elkülönített alapoktól
KEOP-6.1.0/B/11
TÁMOP-5.5.1/B
TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001
Önkormányzatoktól
Nemzetközi forrásból
Más gazdálkodótól
Összesen:

Egyedi támogatási szerződés
Egyedi támogatási szerződés
Zöld cserkésznapok
Légy készen a családra
Kisközösségi ifjúságnevelés

54 000 000
4 000 000
50 000 000
74 432 000
45 424 000
26 348 000
2 660 000
35 132 000
586 000
9 510 000
173 660 000

Keltezés: 2015. november 30.
a szervezet képviselője
Buday Barnabás
Országos elnök
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Alaptevékenységünk
A Magyar Cserkészszövetség alapvető tevékenysége a magyarországi fiatalok értékteremtő környezetben,
kisközösségben történő nevelése. Életmodellt nyújtunk, illetve ifjúságnevelést végzünk önkénteseink
segítségével, melynek célja, hogy az általunk felnevelt gyermekek és fiatalok a társadalom életrevaló,
felelős polgárait alkossák.
A magyarországi cserkészek zömét összefogó szövetségünkben 9 cserkészkerületben, 333 működő helyi
csapatban folyt az ifjúságnevelő munka, melynek több mint 10.000 gyerek és fiatal a közvetlen
haszonélvezője. A kisközösségek (cserkészőrsök) munkájának szervezésében, cserkészcsapatok
működtetésében, vezetőképzésben, országos és területi programok, cserkésztáborok szervezésében 1700
önkéntes vezető és felnőtt cserkész vett részt.
A cserkészek települési szinten számos helyi jellegű környezetvédelmi és kulturális programban vettek
részt, valamint nemzeti megemlékezéseken is rendszeresen megjelentek. A 14 év felettiek a helyi
lehetőségekhez és erejükhöz mérten vesznek részt karitatív programokban, szociális segítségnyújtásban.
Magyarország Kormánya, felismerve a magyar cserkészet értékteremtő munkáját, nevelésének értékét,
helyzetének egyediségét és a nemzet érdekében végzett szolgálatát, stratégiai megállapodást kötött a
Magyar Cserkészszövetséggel a felnövekvő nemzedékek nevelésének céljából.

Közhasznú tevékenységeink
Árvízi Emléknap Szegeden – 2013. március 9.
Légy készen a családra! projekt – 2012. augusztustól 2013. novemberig 1

A Magyar Cserkészszövetség 2012 júliusában új projektet indított Légy készen a családra! elnevezéssel,
melynek az volt a célja, hogy a családalapítás és gyermekvállalás, valamint a házasság kérdéseiről alakítson
ki közös gondolkozási teret. A projekt részére az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás
összege 30 882 215 Ft volt, melyből előadások, rendezvények, képzések, közösségépítő alkalmak,
klubfoglalkozások és középiskolai foglalkozások valósultak meg közel másfél éven keresztül, melyeket a
dunaföldvári cserkészek szerveztek és koordináltak. A projekt minden alkalma mindenki számára ingyenes
és nyitott volt.
Erzsébet-tábor (Cser-Készen az életre táborok) – 2013. július 1-től augusztus 3-ig 2 3

A 2013-as évben másodszorra indult útnak a Cser-Készen az életre elnevezésű tematikus táborunk Zánkán,
halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok számára a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány felkérésére.
Ezúttal minden turnusban 2 altábort állítottunk fel, egyenként 160 gyermekkel és 20 vezetővel – mindezt
öt turnuson át. A program során 1600 nem cserkész hátrányos helyzetű gyerek táborozott velünk, mely
hatalmas eredménynek számít a táboraink sorában. 4 A résztvevők az Erzsébet-program jóvoltából akár
2000 forintos önrésszel részt vehettek a táborokban.
A táborok turnusaiban a roma integrációt szorgalmazva magyar és roma származású gyerekek közös
táborozását szerveztük meg.5 Roma és magyar gyerekek együtt, egy kisközösségben voltak a tábor ideje
alatt. Együtt játszottak, vettek részt közös foglalkozásokon és az életre szóló egyhetes zánkai nyaraláson.

1

Projekt aloldal: http://www.cserkesz.hu/szovetseg/projektjeink/legy-keszen-a-csaladra
A Cser-Készen az életre táborok honlapja: http://www.cserkesz.hu/tabor
3
Sajtóközlemény: http://cserkesz.hu/sites/default/files/konyvlap_fajl/erzsebet_tabor_kozlemeny_07.01.pdf
4
Beszámoló: http://www.cserkesz.hu/hir/beszamolo/lezarult-idei-cser-keszen-eletre-tabor
5
Roma integráció az MCSSZ Erzsébet-táboraiban: http://www.cserkesz.hu/hir/roma-integracio-cserkeszen-taborokban
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Erzsébet-tábor (Cser-Készen a Kárpát-medencében tábor) – 2013. szeptember 2-7. 6

Rendhagyó módon, 2013 szeptemberében 320 határon túli gyermeket fogadott az Erzsébet-tábor Zánkán.
Erdélyből, Gyimesbükktől, Csíkszereda környékén át, egészen Kolozsvárig terjedő területről jöttek a
résztvevők. Korosztályokra szabott feladatokban, a cserkészpedagógia alapján kidolgozott és bejáratott
módszertan alapján, játékos formában, sok izgalmas programmal színesítve zajlott az élet. Vezetőik határon
túli magyar és itteni cserkészvezetőkből, illetve tanáraikból kerülnek ki. A Cser-Készen a Kárpátmedencében tábor közösségi fórumot teremtett az itthoni és külhoni magyar gyerekek között, elősegítve a
szorosabb kapcsolatokat és a magyar hagyományok ápolását.
Nemzeti Nagytábor – 100 év a közösségekért fesztivál – 2013. augusztus 11-19. 7

A Magyar Cserkészszövetség fennállásának 100. évfordulója alkalmából mindenki számára nyitott
cserkésztábort, közösségi fesztivált rendezett Ócsán. A 10 napos rendezvényen 3500 állandó résztvevő, 400
szervező és csaknem 600 látogató jelent meg. Az ócsai fesztivál a magyar cserkészet rendszerváltozás utáni
újjáalakulása óta a legnagyobb közösségi rendezvénye volt.
A táborban korosztályokra bontva, minden magyarországi és államhatáron túli magyar csapatból legalább
egy cserkész őrs képviseltette magát. A táborhely egy város méretű, 240 hektáros területen helyezkedett el,
Ócsa mellett.
A tábor célja az volt, hogy a résztvevők és a látogatók egy igazi, jellegzetes, programokkal és élményekkel
teli hagyományos cserkésztáborban érezzék magukat.
A szociális érzékenység és a társadalmi felelősségvállalás jegyében az Önkormányzattal együttműködve,
az általuk javasolt, idős, egyedül élők portáján rendet raktunk, az ócsai óvoda kerítését lecsiszoltuk,
lealapoztuk és lefestettük, kellően helyet hagyva a helyieknek, hogy befejezék a munkát.
Őszi teljesítménytúrák – 2013. október 19., 26.

Októberben két szombati napon szervezte meg a Magyar Cserkészszövetség az 1956-os forradalom és
szabadságharcra emlékező hagyományos teljesítménytúráit. A négy helyszínen (Budapest, Eger, Miskolc,
Kecskemét) összesen 275 +74 túrázó vett részt. A túrák mindenki számára ingyenesek és nyitottak voltak.
Zöld Cserkésznapok – 2013. áprilistól októberig 8

A Zöld Cserkésznapok egy cserkészek által szervezett programsorozat, amely az Új Széchenyi terv keretein
belül, az Európai Unió támogatásával valósul meg. Szombathely, Pécs, Veszprém, Székesfehérvár,
Kecskemét, Szeged, Miskolc és Szerencs város cserkészei várták a fiatalokat és a családokat egy-egy
szombaton, hogy játékos ismeretterjesztő programokon keresztül adhassák át természet- és
környezetvédelmi praktikáikat.
A Zöld Cserkésznapok célja az volt, hogy a fiatalok és a családok körében népszerűsítse és elmélyítse a
környezettudatos, természetszerető életmódot. Megannyi különleges, minden korosztály számára izgalmas
feladat várta az érdeklődőket. A Zöld Cserkésznapok mindenki számára ingyenes és nyitott programsorozat
volt, mely 8 vidéki nagyvárosban népszerűsítette a természettudatos életmódot.

6

Cser-Készen a Kárpát-medencében: http://cserkesz.hu/hir/beszamolo/cser-keszen-karpat-medenceben
Tudósítás: http://www.cserkesz.hu/sites/default/files/cikk_fajl/nnt_tudositas.pdf
8
Honlap: www.zoldcserkesz.hu
7
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Betlehemi Békeláng – 2013. december 15-26. 9 10 11

A Betlehemi Békeláng egy nemzetközi cserkész kezdeményezés, mely 1986 óta minden évben
megrendezésre kerül. A célja, hogy a jeruzsálemi Születés Templomából cserkészek útján minden
emberhez eljusson a béke szimbóluma. A Magyar Cserkészszövetség cserkészei Magyarországon 2013ban közel 50 településen rendeztek lángátadó ünnepséget.
MCSSZ önkéntes Karácsony – 2013. december

A Magyar Cserkészszövetség hagyományosan minden év decemberében meghívja önkéntes segítőit és
barátait egy évzáró estre, mely alkalommal a Szervezet vezetői köszönetüket fejezik ki az önkéntesek
kiemelkedő munkájáért.

Legfontosabb országos és nemzetközi programok 2013-ban
Cserkészklub – egész évben, minden hónapban

Az újraindított budapesti Cserkészklub egy minden hónap első szerdáján, a vándor korosztályú (17-22)
cserkészeknek hirdetett izgalmas programsorozat. Célja, hogy a vándor korosztályt összetartsa és havi
rendszeres találkozások keretében biztosítson számukra érdekes és hasznos elfoglaltságot.
XIX. Országos Cserkészbál – 2013. február 2. 12

2013. február 2-án került megrendezésre a 19. Országos Cserkészbál, melyet ezúttal is a 25. számú Szent
Imre Cserkészcsapat tagjai szerveztek. A bál témájául Shakespeare kora és drámái szolgáltak.
XXII. országos cserkész népdaléneklési, népzenei, vers- és mesemondó verseny – 2013. február 2.
Országos Cserkész Sínap – 2013. március 2.

A Skijam szervezői idén is gondoskodtak egy télvégi csúszási lehetőségről, s ezúttal is a Mátraszentistván
melletti síparkban. Március 2-án több mint ötven résztvevő gyűlt össze, akik meglepődve látták, hogy a
rohamosan enyhülő időjárás ellenére a hegyek közt igenis akad még síelésre is alkalmas hó.
Jubileumi Tutajtúra – 2013. augusztus 2-10. 13 14

2013-ban volt 100 éves a magyar cserkészek tutajozása. Ebből az alkalomból idén nyáron a Föld 12
országából több mint 180 magyar cserkész gyűlt össze, hogy egy fantasztikusan kalandos tutajtúrán
vegyenek részt.
Az 1913-as vági tutajút az első magyar cserkész megmozdulás volt. A túra eseményeire emlékeztek a világ
magyar cserkészei az idei Jubileumi Tutajtúrával. A túra a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Jánd község
melletti strandról indult és Dombrádnál ért véget. Ez volt a Nemzeti Nagytábor - a 100 év a közösségekért
fesztivál előprogramja is egyben.

9

Békeláng cikk: http://cserkesz.hu/hir/szovetseg/betlehemi-bekelang
Békeláng beszámoló: http://www.cserkesz.hu/hir/beszamolo/mar-osztjak-betlehemi-bekelangot
11
Térkép a Békeláng útjáról: http://goo.gl/X9o6XA
12
Cserkészbál beszámoló: http://www.cserkesz.hu/hir/beszamolo/cserkeszbal-vagy-amit-akartok
13
Honlap: www.tutajtura.com
14
Inda videó: http://index.hu/video/2013/09/12/2013_0904_cserkesz
10

Oldal: 9 / 15

MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013

1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a
Statisztikai számjel: 19006705 9199 52901

INDABA (Országos Konferencia) – 2013. november 23-24. 15

Az Országos Konferencián a Magyar Cserkészszövetség vezetői találkozhattak egy egész napos
megbeszélés keretében, melyen a résztvevők a közös programokról, a jövőbeni fejlesztésekről és a
Kisközösség, nagy élmény kiemelt TÁMOP projektről beszélgethettek előadások kíséretében. Az ingyenes
rendezvényen 220 cserkész vezető vett részt az ország minden pontjáról.

Szakágak16
Katasztrófavédelmi szakág

Már 2013 eleje óta foglalkoztatja a Cserkészszövetséget, hogy a katasztrófahelyzetekre egy külön, önálló,
cserkészekből álló mentőegységet kellene létrehozni. Ennek előkészületei még tavasszal meg is történtek,
akkor összesen négy ember jelezte, hogy részt kíván venni ebben. Ám a dunai árvíz júniusban minden
várakozásunkat felülmúlta: több száz cserkész nemcsak Budapest, hanem az ország egész területén
összefogott. Segítségünk oly mértékben hatásos volt, hogy például Szentendrén a gátépítést is cserkészek
irányították. A gátépítők között eszközhasználatunkkal, az irányítási rendszerünkkel, strapabírásunkkal
hamar elismerést váltottunk ki a Dunakanyar, Budapest, és a Duna déli szakaszán is.
Ennek folyományaként 2013. szeptember 25-én megalakult az MCSSZ Katasztrófavédelmi szakága,
melynek tagjai a stratégiai megbeszélést is megtartották és rendszerbeállító gyakorlatukat sikeresen
teljesítették.17
Kerékpáros szakág

2013. október 26-án hivatalosan is megalakult a Magyar Cserkészszövetség Kerékpáros szakága. Célunk,
hogy a cserkészeten belül mindenki, aki érdeklődik a kerékpározás valamely területe felé, vagy már régóta
él két keréken, azok találkozhassanak, megoszthassák tudásukat, illetve fejleszthessék azt. Szeretnénk, ha
a különböző csapatokban tevékenykedő bringás cserkészek a közös biciklis programok és kalandok révén
megismernék egymást, ezáltal erősíteni tudják a csapatok közti barátságokat és újakat hozhatnak létre. A
Szakági vezetők több különpróba kidolgozását kezdték meg, (kerékpáros közlekedés, közúti elsősegély,
futár, kerékpárjavító, kerékpár műszerész) melyek együtt adnak kerek egészet, de külön-külön is letehetőek.
A különpróbák letétele után pedig bronz, ezüst és arany minősítéseket megszerzése által válhat bárki
mesterkerékpárossá. Emellett elkezdtük felújítani néhai Krisz Ferenc cserkésztestvérünk Kerékpározás
című könyvét, mely a 30-as években íródott bringás cserkész elődeink számára.
Vízi szakág

A Magyar Cserkészszövetség Vízi szakágának tagjai ugyanúgy cserkészek, mint a "szárazföldiek", csak ők
rendszeresen járják a vizet, illetve cserkészéletükben fontos szerepet kapnak a vízhez kötődő
tevékenységek, mint pl. a kenuzás vagy a horgászat, esetleg a búvárkodás. A teljesíthető különpróbák
választéka rendkívül széles, így mindenki maga döntheti el, hogy mennyi időt és energiát fordít a
vízicserkészetre, de csak az kapja meg a "vízicserkész" szakági jelvényt, aki legalább 5 különpróbát teljesít.

15

INDABA meghívó: http://cserkesz.hu/hir/szovetseg/indaba-2013-egy-iranyba-nezunk
Szakágak: http://cserkesz.hu/cserkeszek/szakagak
17
Oklevél: http://cserkesz.hu/sites/default/files/cikk_fajl/koszono_oklevel_katasztrofavedelem.pdf
16
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A Vízi szakág életét a képesített vízicserkész-vezetők fogják össze. Szükség esetén külső szakemberek
bevonásával ők szervezik a különpróbákra való felkészülést és magukat a próbáztatásokat. A vízicserkészvezetők képzése a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetséggel közösen történik.
A központilag és a kerületekben szervezett vízi programokon kívül vannak csapatok is, ahol komoly
vízicserkészmunka folyik egy-egy rajban, vagy akár az egész csapatot bevonva.
Barlangász szakág

Létrejöttének célja volt, hogy a cserkészek könnyebben nyerhessenek betekintést a földalatti rejtélyes
világba. A cserkészet jó társra talál a barlangászatban, hiszen a rendkívüli körülmények miatt szükségszerű
az egymásrautaltság, s ez a másikra figyelés és a segítségnyújtás készségét fejleszti. A technikás és
megerőltető terepadottságok leküzdése az ember fizikai és mentális állóképességét javítja. A Föld
gyomrának eldugott és rendkívüli kincsei pedig nem csupán a természet szeretetére és védelmére indítanak,
hanem hálára is az iránt, Aki mindazt megalkotta.
Jelenleg a cserkész-barlangászok tevékenysége hármas:
1. Van egy állandó, cserkész tagokból álló közösség, akik rendszeresen járnak barlangtúrákra, továbbképzik
magukat, és barlangi kutató tevékenységet is folytatnak (pl. Budapesten a Harcsaszájú-barlangban). E
formációnak a neve: Barit Barlangkutató Csoport.
2. Évente szervez a Barit egy kb. 2 hónapos barlangász-különpróbát kósza és vándor cserkészeknek. A
túratapasztalatok mellett elméleti képzés is részt kap a különpróbában. E különpróba után nyílhat lehetőség
a csatlakozásra a Barithoz.
3. E tevékenységek mellett lehetőséget biztosítunk érdeklődő cserkész-őrsök számára egyszeri barlangtúrák
lebonyolítására.
Regös Szakág

A regöscserkészet az egyik legnagyobb múltra visszatekintő csoportosulás a cserkész mozgalmon belül. A
regösök a magyar népi kultúra örökségeit szeretnék átadni a fiataloknak és megmutatni, hogy mennyire
büszkék lehetünk hagyományainkra, magyarságunkra. Az alappilléreink a magyar néptáncok és
népdalkincs iránti érdeklődés felkeltése a fiatalságban és ezek elsajátítása. Ezen kívül szeretnék, ha
fiataljaink beletekinthetnének a kismesterségek rejtélyeibe, hogy ezzel is megérezzék milyen felemelő
valamilyen tárgyat saját kezűleg létrehozni. Valamint nagyon fontosnak érezzük, hogy az ifjúság néprajzi
ismereteit fejlesszük. Ehhez tartozik a népi hagyományok, szokások, játékok újra és újra átélése,
felelevenítése.
A Rege Néptáncegyüttes 2003 tavaszán barátok összefogásából alakult azzal a céllal, hogy cserkész
szellemben őrizze és adja tovább a magyar néphagyomány értékeit, azon belül is főként a néptánc-, népdal,
népszokás-, és viselkedéskultúrát. A kezdeti kis társaság mára 80 fős közösségé nőtte ki magát, ahol kor és
tánctudás alapján 3 csoportban (nagyegyüttes, utánpótlás, senior) van lehetősége tanulni a táncolni
vágyóknak és egyben tagja lenni egy baráti közösségnek.

Vezetőképzés
Gilwell Csapat

A 2013-as év nagyon mozgalmas volt a vezetőképzés területén. Sok korábban megindult folyamat, illetve
folyamatok értek be és értek össze. Ennek eredménye az a teljes rendszert érintő reform folyamat, amely
ebben a z évben indult be. Ezt gyorsította fel az MCSSZ kiemelt projektje, amely nemcsak lehetőségeket
ad, hanem szoros határidőket is szab.
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Kétségtelen, hogy új lehetőségeket teremtett azáltal is, hogy a vezetőképzésben fizetett alkalmazottak is
megjelentek a nagyszámú önkéntes mellett.
Természetesen a projekttervezés és az újító folyamatok mellett a hagyományos képzések is rendben
megvalósultak.
Vezetőképzők munkája

Bár a létszámadatok nem a legfontosabb mutatók, hiszen nem a minőségre vonatkoznak. Ugyanakkor mégis
fontos, hogy számot vessünk mennyiségileg hogyan teljesített a vezetőképző rendszer idén.
Vezetőképző

Jelentkezők
száma
152
24

Táborban
megjelentek
száma
110
19

Tábort
elvégzők
száma
110
17

I-X. ker ŐVVK
II. ker ŐVVK
V. ker ŐVVK
VI.ker ŐVVK
VIII.
ker
ŐVVK
KCSŐVVK
STVK
CSPKVK
CSTVK
VTK
ŐVVK
összesen
VK összesen

Képesítést
szerzők száma

32
59

28
53

28
47

102
14
14
20
41

12
20
12
267

56
Nem releváns
Nem releváns
Nem releváns
210

56
Nem releváns
Nem releváns
Nem releváns
202

34
Nem releváns
11
16
61
225

291

266

258

297

Vezetőképzők kapacitásbővítése

Fontos, hogy a vezetőképzés egyrészt ki tudja szolgálni a Szövetségben meglévő igényeket, illetve fel
tudjon készülni a jövő kihívásaira. Ezért is fontos, hogy rendszeres és szoros kapcsolatban legyünk a
mozgalom egyéb területeivel.
Ennek megfelelően idén több fórumon is foglalkoztunk az MCSSZ növekedési programjából fakadó
kérdésekkel. Áttekintettük, hogy a tervezett növekedés melyik évben képzésenként milyen többlet
igényeket jelentene. Úgy látszik, hogy a jelenlegi képzések befogadóképességének a csúcsra járatásával ki
tudjuk szolgálni a lehetséges igényeket. Ezt erősíti, hogy a tervek szerint 2014-ben újraindul a IX. Kerületi
ŐVVK és a kagylós STVK is két táborral indulna.
Kiemelt projekt tervezése

A Vezetőképzés területén 2012 második félévében és 2013 első félévében a legnagyobb, eddig nem végzett
munka az MCSSZ kiemelt TÁMOP pályázatának tervezése volt. Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy a
fenntarthatóság szem előtt tartása mellett a VK tevékenységeit és fejlesztési terveit fel kellett fűzni a project
tevékenységi területeire.
Kommunikáció
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A korábbi terveknek megfelelően idén már hagyománynak tekinthető a két alkalom, ahol a kiképzők
találkozhatnak. A 2013. május 31. és június 1. között tartott Vezetőképző Műhely a futó képzések
képzésvezetőinek és parancsnokainak, illetve amennyiben már ismert a következő év vezetőjének
személye, nekik is. A műhelyen az előző év tapasztalatait beszéltük át, foglalkoztunk az aktuális
kérdésekkel és problémákkal, valamint felkészültünk a következő év kérdéseire. Fontos, hogy ezen
alkalmakkor személyesen tudjuk átbeszélni az olyan mindenkit érintő és konszenzust érintő kérdéseket,
mint amilyen például az e-learning rendszer bevezetése.
A másik Gilwell Csapat által szervezett nagyprogram a Vezetőképző Konferencia, amelyet Budapesten
szerveztünk meg november 15. És 17. között. Ez a program az előzőtől eltérően egy minden kiképzőnek
szóló szakmai konferencia és találkozóhely. Ide minden aktív és már nem aktív kiképzőt várunk. Idén 59
kiképző jelent meg. Külön öröm, hogy az eddigi évekkel szemben a résztvevők harmada volt csak
budapesti, a többség vidékről és határon túlról érkezett.
A műhely és a konferencia mellett természetesen folyamatos a kapcsolattartás a VK vezetőivel. Ennek
érdekében több levelezőlistát is üzemeltetünk. Emellett a személyes és telefonos kapcsolattartás is
rendszeres.
EVOK

A tavaszi vezetőképzési műhely során döntés született, hogy egységes és kötelező e-learning felületet
hozunk létre. Ez az ősz során egy moodle alapú szoftverre építve meg is történt Egységes Vezetőképzési
Online Központ (EVOK) néven. A 2013. szeptember után indult képzések regisztrációja már ezen a
felületen történt. Bár a 2013-14-es évet még csak kísérleti évnek tekintjük, az eddigi tapasztalatok nagyon
jók. A rendszer nagyban egyszerűsíti és megkönnyíti a vezetőképzők munkáját.
AZ EVOK az MCSSZ szerverén fut, így a szövetség maga gondoskodik az adatbiztonságról. Az ECSET
fejlesztése keretében az EVOK és az ECSET összekapcsolásán dolgozunk. Így még egyszerűbbé,
átláthatóbbá és követhetőbbé válik majd a VK-ba való jelentkezés.
Nemzetközi megjelenés és továbbképzés

Fontos, hogy a hazai munka mellett nemzetközi szinten is megjelenjünk. Az új ötletek, jó gyakorlati
megoldások szerzése mellett ezeken a fórumokon az általunk elért eredményeket is meg tudjuk jeleníteni.
A WOSM európai irodája május 17-19-én szervezte Rómában a Trainig Commissioners Network Meeting
(TCNM), vagyis a vezetőképzést irányító szövetségi vezetők hálózatának találkozóját. Ezen az eseményen
az országos vezetőtiszttel együtt vettünk részt.
Ide tartozik a WOSM által szervezett, bár nem csak vezetőképzéssel foglalkozó The Academy, amelyet
idén Október 29. és November 3. között szerveztek Belgiumban.
Tartalmi megújítás

A TÁMOP projekt keretében elindult a vezetőképzés tartalmi megújításán dolgozó Gilwell munkacsoport,
amely várhatóan 2015 júliusáig fog dolgozni. A vezetőképzési rendszer áttekintését követően javaslatokat
fog tenni annak átszervezésére, illetve megújítja a vezetőképzés kiadványait.
Módszertani megújítás

A vezetőképzés, illetve a képzésben dolgozó önkéntesek módszertani fejlesztését célzó módszertani
megújítási folyamat alapjait is leraktuk. A központi kiképző képzés rendszerének kialakítását célzó munka
csak a következő évben, 2014-ben fog elindulni.
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Országos Iroda tevékenysége
Tagi szolgáltatások

A Magyar Cserkészszövetség tagjai számára az Országos Iroda lehetőséget biztosított nemzetközi
rendezvényeken, konferenciákon való részvételre.
Pénzügyi lebonyolítóként közreműködött helyi szervezetek, szakágak pályázataiban. A központi könyvelés
révén tiszta pénzügyi és jogi hátteret teremtett.
Eszközök kölcsönzését, mobil-flotta tagságot, és sportkártya kedvezményes igénybevételét tette lehetővé.
Tagkártyákat (elektronikus azonosításra szolgáló mágneskártyákat) adott ki minden aktív cserkésznek.
Az elektronikus ügyintézés és az információáramlás gördülékenysége érdekében levelezési listákat, email
átirányítások, email fiókok, honlapok, tárhelyek működését biztosította.
Pedagógiai fejlesztő hálózat
A Magyar Cserkészszövetség létrehozta az egész országra, minden cserkészkerületre kiterjedő pedagógiai fejlesztő
hálózatát. A hálózat célja a kisközösségi ifjúságnevelés támogatása érdekében helyi kisközösségek és azok
különböző szervezeti szinteken dolgozó vezetőinek pedagógiai szakmai fejlesztése, valamint a hazai és nemzetközi
jó gyakorlatok implementációjának elősegítése.

A pedagógiai fejlesztők a szervezet és az egyes cserkészkerületek közötti kapcsok. Munkájukkal az
önkéntes kisközösségek munkáját segítik elő mind szakmailag, mind közösségszervező szinten.
Csapatalapítási összekötő hálózat

A kisközösségi ifjúságnevelés támogatása érdekében a csapatalapítási összekötők országos hálózatának
célja a helyi kisközösségek létrehozásának ösztönzése új cserkészcsapatok alapításának támogatásával. A
csapatalapítási összekötők nagyrészt terepen dolgoznak, és az önkéntes kisközösségeket támogatják.
Kommunikáció

Az MCSSZ kommunikációs csapata 2013-ban a TÁMOP segítségével rengeteg eszközt és terméket
bocsátott a tagok számára. Újraindult a Magyar Cserkész magazin (MCS) illetve a Vezetők Lapja (VL),
melyek havonta megjelenő, 40 oldalas kiadványok. Az MCS célcsoportja a kiscserkész és cserkész
korosztály, míg a VL a felnőtt vezetőket célozza. Harmadik kiadványunk, a kéthavonta megjelenő Alumni
azokat az idősebb cserkészeket vonja be, akik már kiestek a cserkész vérkeringésből.
Toborzó kampány
2013 szeptemberében a toborzást segítő reklámfilmeket (mood-filmeket) és szpotokat készítettünk a
TÁMOP projekt keretein belül, melyeket a YouTube csatornánkon bárki számára hozzáférhetővé tettük,
valamint a tagok számára ingyenesen letölthető verzióban is rendelkezésre bocsátottuk. Összesen 3 szpotot
és 3 mood-filmet készítettünk, egyenként más-más korosztály számára.
A toborzó kampány keretében szintén TÁMOP finanszírozásból közel 100 cserkészetet népszerűsítő rollupot, beachflageket és egyéb eszközöket készítettünk, melyeket a tagok számára ingyenesen
hozzáférhetővé és elvihetővé tettünk.
Az MCSSZ népszerűsítő kampányában októberben egy hónapon keresztül különböző gyerekcsatornákon
(Minimax, m2, Cartoon Network, Nickelodeon, Disney Channel) és rádiókon (Petőfi Rádió, Katolikus
Rádió), valamint a közmédia csatornáin sugároztunk reklámszpotokat. A kampány célja az volt, hogy a
Kisközösség, nagy élmény! szlogenű TÁMOP 5.2.8 projekt keretében minél több gyermeket vonjunk be a
cserkészetbe. A nagyméretű toborzás során minden magyarul beszélő gyermekkel meg szeretnénk
ismertetni a cserkészetet!
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Egyéb szolgáltatások

A Magyar Cserkészszövetség akkreditált felnőttképzési intézmény lett.
A honlapon lehetővé tette cserkész vagy cserkészbarát vállalkozások megjelenését. Az információs oldalt
fenntartja, rendszeresen frissíti. Az oldalak rendszerének kialakítását elvégzi, ezek használatát ingyenesen
biztosítja. Postai, telefonos, emailes ügyintézést egyaránt biztosított. Központi és múzeumi, könyvtári,
levéltári cserkészanyagokat elérhetővé tett. Éves eseménynaptárt biztosított nyomtatott formában.
Üzemelteti az Elektronikus Cserkész Egységes Tagnyilvántartó rendszert, mely megkönnyíti az adatok
központba valló eljuttatását, a jelentések elkészítését, és mint ahogy a neve is mutatja, leegyszerűsíti a
tagnyilvántartást.
Az Egységes Ifjúságnevelési Koncepció szemléletének jegyében kialakításra került a cserkész és a cserkész
vezetői életpálya modell.

A Magyar Cserkészszövetség közhasznú tevékenységének összefoglalása
1. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Képzések, próbák, segédtiszt és tisztképzés
2. A hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése, (pl. táboroztatás, tábori segély,
nagycsaládok támogatása, képzések)
3. Gyermek- és ifjúságvédelem, érdekképviselet. A csapat segítséget nyújt a társadalmilag káros és
értékromboló hatások kivédésére
4. Szociális tevékenység, családsegítés, idősgondozás. A képzés e feladat ellátásának elveit ismerteti
5. Egészségmegőrzés. A képzés kiterjed az egészséges életmódra való nevelés elsajátítására
6. Sporttevékenység. Kirándulások, tájékozódási versenyekhez szükséges tudnivalók elsajátítása
7. Kulturális tevékenység. Megismerteti az egyetemes és a magyar kultúra értékeit
8. Kulturális örökség megóvása. Felkészít a magyar épített és természeti értékek megóvására
9. Határon túli magyarsággal való kapcsolatfelvétel
10. Természetvédelem. Szemétgyűjtés
11. Erkölcsi oktatás
12. Elsősegélynyújtás elsajátítása
13. Felkészítés katasztrófa elhárításra
14. Karitatív tevékenység
15. Téli vadetetés
16. Nemzeti ünnepek méltó megünneplése
17. Népdalverseny
18. Rovásírás verseny
19. Közlekedési ismeretek átadása
20. Vízitúrák szervezése
21. Szavaló verseny
22. Népi játékok tanítása
23. Parlagfű irtása
24. Növény és állatismeret oktatása
25. Cserkészbál szervezése
26. Kapcsolattartás a határon túli cserkészekkel
27. Kapcsolattartás a Cserkész Világszervezettel, euro-atlanti integráció
Keltezés: 2015. november 30.

a szervezet képviselője
Buday Barnabás
Országos elnök
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