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PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4

MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG
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Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2015.12.08 08.33.33



Szervezet neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG

65 167 475 401

2 065 4 659

60 102 467 742

3 000 3 000

133 493 344 215

399 668

192 3 960

0

132 902 339 587

12 475 45 372

211 135 864 988

-65 420 174 724

3 195 3 195
42 443 -68 615

0

0

-115 538 232 693

4 480 7 451

0

276 555 661 504

0

0

276 555 661 504

28 760

211 135 864 988
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Szervezet neve:

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj, alapítótól kapott
befizetés

- támogatások

4. Pénzügyi műveletek bevételei

5. Rendkívüli bevételek

ebből:

- alapítótól kapott befizetés

- támogatások

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

6. Anyagjellegű ráfordítások

7. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

8. Értékcsökkenési leírás

9. Egyéb ráfordítások

10. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

- adományok

MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG

7 973 9 136 7 973 9 136

290 539 385 541 290 539 385 541

13 989 14 759 13 989 14 759

174 364 334 771 174 364 334 771

977 1 724 977 1 724

105 336 993 105 336 993

291 621 724 258 7 973 9 136 299 594 733 394

291 621 724 258 291 621 724 258

318 140 249 348 1 642 872 319 782 250 220

67 866 192 410 67 866 192 410

14 681 44 234 14 681 44 234

3 280 2 279 127 165 3 407 2 444

43 118 43 118
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Szervezet neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

11. Rendkívüli ráfordítások

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

B. Összes ráfordítás
(6+7+8+9+10+11)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény (A-B)

D. Adózott eredmény (C-12)

12. Adófizetési kötelezettség

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

D. Normatív támogatás

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

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG

3 149 3 176 1 228 4 377 3 176

407 159 2 997 1 037 410 156 492 602491 565

405 354 491 565 405 354 491 565

-115 538 232 693 4 976 8 099 -110 562 240 792

496 648 496 648

-115 538 232 693 4 480 7 451 -111 058 240 144

-115 538 232 693 4 480 7 451 -111 058 240 144

48 069 94 48 069 94

905 568 905 568

74 432 319 135 74 432 319 135

680 660 680 660

72 391 72 391
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1. Szervezet azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

1.1 Név

1.2 Székhely

Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Képviselő neve:

/ /. .

1.4 Szervezet adószáma:

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

1 0 2 5 Budapest

TÖMÖRKÉNY utca

A3.

1  7  P K 6 0 0 0 1  1 9 8 9

0 1 0 2 6 0 0 0 1   

1 9 0 0 6 7 0 5 2 4 1

HENN PÉTER LÁSZLÓ

Ifjúságnevelés

1993. évi LXXIX tv.

gyermekek (8-14 év), fiatalok (15-20 év)

12000
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Szervezet neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2    Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2    Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1  Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG

UCMR-RMCSSZ támogatása 2 974 2 536

Tűzifaosztás (Miskolc) 445

2 974 2 981

2 974 2 981
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Szervezet neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

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

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

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

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

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

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

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]

Mutató teljesítése

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG

299 594 733 394

680 660

72 391

74 432 319 135

152 091 413 599

410 156 492 602

67 866 192 410

405 354 491 565

-111 058 240 144

25 30
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Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG

771 800 000

289 239 000

289 239 000

317 601 000

148 671 000

105 824 000

34 744 000

289 239 000

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2015.12.08 08.33.34



Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG

2 500 000 000

206 187 000

206 187 000

407 772 000

82 726 000

53 711 000

69 750 000

206 187 000
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Magyar Cserkészszövetség 
 
 

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 
 
 

A 2014. évről 
 
 

(2014. január 1. – 2014. 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 határozat száma: 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG  KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014 
 
1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a 
Statisztikai számjel: 19006705 9199 52901 
 

 
Oldal: 2 / 15 

 
 

 
 
 

A számviteli törvény szerinti  
egyéb szervezetek közhasznú  

egyszerűsített éves beszámolója 
 
 
 

ÜZLETI ÉV: 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

PH 
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"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 
   adatok E Ft-ban 

Sor-
szá
m 

  A tétel megnevezése Előző év 

Előző 
év(ek) 

módosí
-tásai 

Tárgyév 

a   b c d e 

1 A. Befektetett eszközök (2.+3.+5.) 65167 0 475401 
2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK  2065   4659 
3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK   60102   467742 

4 III BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 3000   3000 

5 
IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 
ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE       

6 B. Forgóeszközök (7.-10.) 133493 0 344215 

7 I. KÉSZLETEK 399   668 
8 II. KÖVETELÉSEK 192   3960 

9 III ÉRTÉKPAPÍROK       
10 IV PÉNZESZKÖZÖK 132902   339587 
11 C. Aktív időbeli elhatárolások 12475   45372 

12   Eszközök összesen (1.+6.+11.sor) 211135 0 864988 
      

"A" MÉRLEG Források (passzívák) 
   adatok E Ft-ban 

Sor-
szá
m 

  A tétel megnevezése Előző év 

Előző 
év(ek) 

módosí
-tásai 

Tárgyév 

a   b c d E 

13 D. Saját tőke (14+15+17+18.sor) -65420 0 174724 
14 I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 3195   3195 
15 II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY -68615   171529 

16   ebből TÁRGYÉVI EREDMÉNY -111058   240144 
17 III LEKÖTÖTT TARTALÉK       

18 IV ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK       
19 E. Céltartalékok       

20 F. Kötelezettségek (21.+22.sor) 276555 0 661504 

21 I. 
HOSSZÚ LEJÁRATÚ 
KÖTELEZETTSÉGEK     

22 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 276555   661504 

23 G. Passzív időbeli elhatárolások     28760 
24   Források összesen (13.+19+20.+23.sor) 211135 0 864988 

 

 
Keltezés: 2015. november 30. 

    a szervezet képviselője 
Buday Barnabás 
Országos elnök 
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"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS 

(összköltség eljárással)  E Ft-ban 

Megnevezése Előző év 
Előző 
év(ek) 

módosításai 
Tárgyév 

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 
(1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.) 291621 0 724258 

  1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 99228 0 14976 

    a, alapítótól      

    b, központi költségvetésből 54000   94 

    c, helyi önkormányzattól 35132   568 

    d, egyéb 10096   14314 

  2. Pályázati úton elnyert támogatás 74432   319135 

  3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 101738   35009 

  4. Tagdíjból származó bevétel 13989   14759 

  5. Egyéb bevétel 448   1002 

  6. 1% 704   660 

 7.  Pénzügyi műveletek bevételei 977  1724 

 8. Rendkívüli bevételek 105  336993 

B. Vállalkozási tevékenység bevétele 7973   9136 

C. Összes bevétel (A.+ B.) 299594 0 733394 
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 

(1.+2.+3.+4.+5.+6.) 407159 0 491565 
  1. Anyagjellegű ráfordítások 318140   249348 
  2. Személyi jellegű ráfordítások 67866   192410 

  3. Értékcsökkenési leírás 14681   44234 

  4. Egyéb ráfordítások 3280   2279 

  5. Pénzügyi műveletek ráfordításai  43   118 

  6. Rendkívüli ráfordítások  3149   3176 
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 

(1.+2.+3.+4.+5.+6.) 2997 0 1037 

  1. Anyagjellegű ráfordítások 1642   872 

  2. Személyi jellegű ráfordítások      

  3. Értékcsökkenési leírás      

  4. Egyéb ráfordítások  127   165 

  5. Pénzügyi műveletek ráfordításai       

  6. Rendkívüli ráfordítások  1228    

F. Összes ráfordítás (D.+E.) 410156 0 492602 

G. Adózás elötti eredmény (B.-E.) 4976 0 8099 

H. Adófizetési kötelezettség  496   648 

I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) 4480 0 7451 

J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) -115538 0 232693 
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Tájékoztató adatok 

A. Személyi jellegű ráfordítások 67866   192410 

  1. Bérköltség 49149   151149 

    ebből: - megbízási díjak  1744   2071 

              - tiszteletdíjak      

  2. Személyi jellegű ráfordítások 7040   2411 

  3. Bérjárulékok 11677   38850 

B. A szervezet által nyújtott támogatások 3149   3176 

  

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 

2014 
   

   

   

Központi költségvetésből   94 000 

Elkülönített alapoktól   319 135 000 

TÁMOP-5.2.8 Kisközösségi ifjúságnevelés 317 601 000 

TÁMOP-5.5.2 (II.KERÜLET)   1 534 000 

Önkormányzatoktól   568 000 

Nemzetközi forrásból   0 

Más gazdálkodótól   14 315 000 

Összesen:   334 112 000 

   

   

 
 
 
 
 
 
 

Keltezés: 2015. november 30. 
        a szervezet képviselője 

Buday Barnabás 
Országos elnök 
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Szöveges beszámoló a 2014-es év eredményeiről 

 

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, az 
ország minden táján folyik 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 vesz részt. A cserkészek települési szinten számos helyi jellegű 
környezetvédelmi és kulturális programban vesznek részt minden évben, valamint nemzeti megemlékezéseken is 
rendszeresen megjelennek. A 14 év felettiek a helyi lehetőségekhez és erejükhöz mérten vesznek részt karitatív 
programokban, szociális segítségnyújtásban.  
 
A Magyar Cserkészszövetség számára a 2014-es év a látható változásokról szólt, amelyek jól mutatják a közös 
stratégiában megfogalmazott célok felé tett lépéseinket. Taglétszámunk tízezerre nőtt, folyamatosan zajlanak a 
csapatalapítások, több ezer főt megmozgató rendezvényekkel és média megjelenésekkel tettük láthatóvá a 
cserkészetet, illetve megszólítottuk a felnőtteket, pedagógusokat is.  
 

Belső fejlesztések 
Eszközparkunkat sátrakkal, tábori eszközökkel újítottuk meg, melyek a mozgalom tagjai számára 
kedvezményesen elérhetők. Új formát öltöttek a csapatok által használt toborzó és oktatási segédanyagaink, és 
ismét elérhető nyomtatásban a népszerű Magyar Cserkész és a Vezetők lapja, és elindítottunk egy újságot a már 
nem napi szinten tevékenykedő cserkészek számára Légy Képben! címmel. Fokozatosan építjük fel azokat a 
munkacsoportokat, amelyek segítik a meglévő közösségeinket, dolgoznak a tagtoborzáson, illetve a minőségi 
növekedésen is, mint a Pedagógiai Fejlesztő Munkatársak (PFM), vagy a Csapatalapítási Összekötők (CSÖK). 
A vezetőképzés is megújul, mind tartalmilag, mind szerkezetileg. Szakágaink szinte minden rendezvényünkön 
megjelennek, tevékenységük pedig nem csak a meglévő közösségeink, hanem a civilek számára is vonzó.  

 

Felnőttek és pedagógusok 
Olyan felnőtteknek, akik szeretnének a kisközösségi ifjúságneveléssel megismerkedni a cserkészmozgalom 
példáján keresztül, ingyenes alapozó felkészítőt szerveztünk, illetve megszólítottuk a pedagógusokat is. 2014 
őszén útjára indult az ingyenes akkreditált pedagógusképzésünk, vidéki városokban is, ami által az oktatás 
területére is átadhatjuk a cserkészet nevelési módszereit. 

 

Rendezvények 
A mindenki számára nyitott rendezvényeinken több mint kilencezer embernek volt lehetősége találkozni a 
mozgalommal, a fiatalok saját élményű tapasztalatot szereztek a cserkészetről, és ez alapján alapozták meg 
ismertségét, jó hírnevét.   
Emléktúrák - Tavasszal és ősszel immár hagyományosan rendeztük meg a helyi csapatokkal együttműködve 
emléktúráinkat több vidéki városban. Ezeken a rendezvényeken több száz civil résztvevő túrázhatott együtt a 
cserkészekkel, cserkészek szervezésében. 
Országos Cserkésznap – Április 26-án Országos Cserkésznapot tartottunk. A programokban bővelkedő 
eseményen bemutatkoztak a cserkész szakágak, illetve koncertek, BagJump, gyermek játszóház szórakoztatták 
a résztvevőket. A cserkészeink pedig kizárólag nekik szervezett eseményeken vehettek részt a város több pontján. 
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Országos Cserkészbál - 2014. február 22-én került megrendezésre a 20. Országos Cserkészbál, melyet ezúttal is 
a 25. számú Szent Imre Cserkészcsapat tagjai szerveztek. A bál témájául a Harry Potter történetek szolgáltak. 
Betlehemi Békeláng - A betlehemi Születés templomából származó Békelángot immár 28. éve viszik el a 
cserkészek a világ minden országába a karácsonyi készülődés, várakozás időszakában. A Betlehemből közvetlenül 
Bécsbe érkező Lángot a világ több mint harminc országának cserkészdelegációjával együtt ünnepi keretek között 
a Magyar Cserkészszövetség képviselői 2014. december 13-án vették át és hozták haza Magyarországra. A nagy 
sajtónyilvánosságnak örvendő, budapesti átadó ceremóniára 2014. december 14-én a Fasori Református 
Templomban került sor, ahol beszédet mondott Pál Ferenc római katolikus pap, a lángot pedig Buday Barnabás, 
az MCSSZ országos elnöke adta át a résztvevőknek, és felolvasta Böjte Csaba ferences szerzetes üzenetét. A 
cserkészek által az ország számos pontjára jutott el a Betlehemi Békeláng.   
Önkéntes Cserkészkarácsony – 2014. december 20. – 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. 

 

Nem saját szervezésű programok 
A saját rendezvényeinken kívül részt vettünk olyan nagyszabású programokon is, mint az Autómentes Nap, a 
Nagycsaládosok Fesztiválja, a Szélrózsa országos evangélikus ifjúsági találkozó, vagy a Gyerek Sziget. Utóbbin 
több ezer gyermek készítethetett a cserkészekkel saját kitűzőt, kóstolt bele a népi hagyományokat felelevenítő 
programokba, vagy haladhatott végig a különleges, cserkész szemlélethez illeszkedve fából készült, közel húsz 
elemből álló akadálypályán. Utóbbi nagy sikert aratott a zánkai Erzsébet-tábor strandján is, a Cserkész Balaton 
elnevezésű programon is. A cserkészet megmutatkozott olyan világhírű eseményeken is, mint az IRONMAN 
nemzetközi verseny, ahol cserkészeink egyenruhában vették ki részüket a segítők munkájából. 
Az akadálypálya egyéb rendezvényeinken is szerepet kap. A 2014 nyarán indult, és azóta folyamatosan zajló 
országjáró rendezvényünk célja, hogy az ország több pontján is fellendítsük a helyi közösségi életet. Vidéki 
helyszíneken az akadálypályánk segítségével, civil közösségekkel együttműködve mutattuk, és mutatjuk meg a 
gyerekeknek a kisközösségi életformát. 

 

Konferenciák 
2014-en több konferenciát is tartott a Magyar Cserkészszövetség. A pedagógusok felé nyitás részeként 
pedagógus konferenciát tartottunk három alkalommal 2014-ben, ahol a résztvevők betekintést nyerhettek a 
cserkészet nevelési módszereibe. 
A Magyar Cserkészszövetség cserkészvezetői számára toborzó konferenciát tartottunk 2014 szeptemberében, 
ahol cserkészeink támogatást kaptak a toborzáshoz, mind elméleti, mind gyakorlati téren, illetve toborzó 
anyagokat (szórólap, plakát) is kaptak munkájukhoz. 
Az évről-évre megrendezett INDABA konferencián a Magyar Cserkészszövetség önkéntes cserkészvezetői 
találkoznak, és osztják meg a mozgalommal kapcsolatos ötleteiket, véleményüket. 2014-ben ez a rendezvény két 
napos volt, amit egy szervezetfejlesztő csapat koordinált, és segítette a vélemények, javaslatok feldolgozását. 

 

Nyári táborok cserkészekkel  
A tavalyi évhez hasonlóan idén is nagyon sok gyerek töltött el pár napot cserkésztáborhoz hasonló programokon 
és körülmények között. A „CserKészen az Életre” nyári táborban idén 1250 gyermek nyaralhatott öt turnuson 
keresztül. Sárkányhajóztak, íjászkodtak, strandoltak, főztek, túráztak, stb. Ennek a programnak a révén az elmúlt 
két évben eddig csaknem háromezer, 8 és 18 év közötti, többnyire hátrányos helyzetű gyermek kóstolhatott bele 
a cserkészek táborba. A „CserKészen a Kárpát-medencében” táborokban pedig a külhoni magyar 
cserkészszövetségek kedvezményezettjei, közel 450 határon túli magyar anyanyelvű gyerek kapott lehetőséget 
érétkes cserkészprogramon való részvételre Zánkán. 
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Egyéb események 
2014-ben öt hónapon át tekinthették meg az érdeklődők A magyar cserkészet 100 éve című kiállítást a 
Magyarság Házában. A nagy sikerű kiállításon helyet kaptak a mozgalom száz éves múltját bemutató relikviák, 
fényképek, versek és filmet, emellett cserkészkönyvek, újságok adtak bepillantást a mozgalomba.  A kiállításon 
Sinkovits Imre tolmácsolásában volt hallható a magyarországi cserkészet egyik alapítója, Sík Sándor által 1926-
ban írt Megyeri Hitvallás című vers is, és az érdeklődők a mozgalom atyjának, Bi-Pi-nek utolsó üzenetét is 
megismerhették. 
A Magyar Cserkészszövetség 2014-ben – alapelveit, értékeit szem előtt tartva – társszervezőként csatlakozott az 
évről-évre több ezer fiatalt megmozgató, önkéntességet hirdető eseményhez, a 72 óra kompromisszum nélkül 
rendezvényhez.  
A Magyar Cserkészszövetség is csatlakozott 2014. augusztus 1-jén a World Scout Scarf Day elnevezésű 
nemzetközi eseményhez, amelyen világszerte több millió cserkész viselte a nyakkendőjét egész nap, szemléltetve 
a cserkészek közötti szoros köteléket. A magyar cserkészek bringás szakága Budapest több pontján flash mob-ot 
tartott az ünnep kapcsán. Az eseményt nagy sajtóérdeklődés kísérte, így több ezer emberhez jutott el a mozgalom 
híre. 
2014-ben a Magyar Cserkészszövetség is csatlakozott a Magyar Szolidaritás Tüze nemzetközi 
kezdeményezéshez, amelyen augusztus 20-án a világ magyar ajkú cserkészei a nemzeti összetartozás jeleként 
egyszerre gyújtanak tüzet a föld különböző részein.  

 

Média megjelenések 
A cserkészettel kapcsolatos rendezvényekkel, hírekkel számos médiafelületen megjelentünk 2014-ben. Emellett 
tematikus műsorok is szenteltek külön adást a cserkészetnek, mint az MTVA Család Barát magazinja, vagy a 
népszerű televíziós vetélkedő, a Maradj talpon! és a TV2 Bumm! című vetélkedő műsora. A cserkészet így több 
százezer emberhez juthatott el a 2014-ben. 

 
* * *  

Nevelési munkacsoport 
 

Alapozó felkészítő 
A Magyar Cserkészszövetség a TÁMOP-5.2.8/12/1-2013-0001 Kisközösségi ifjúság nevelés támogatása című 
kiemelt projekt keretében alapozó felkészítőt szervezett azon felnőttek számára, akik szeretnének 
megismerkedni a kisközösségi ifjúságneveléssel a cserkészmozgalom példáján keresztül. A felkészítő 
célcsoportját azok a felnőttek alkották, akik fontolgatják a kisközösségi ifjúságnevelésbe, illetve cserkészek 
munkájába való bekapcsolódást. A felkészítővel azt kívánjuk elérni, hogy a jelentkezők ismerkedjenek meg a 
kisközösségben történő nevelés alapjaival, a magyar cserkészet sajátosságaival, helyzetével és felnőttek, a 
mozgalomba történő becsatlakozásának lehetőségeivel. 

2014-ben 4 turnus került megrendezésre, melyen összesen 66-an vettek részt. A résztvevők elég nagy része 
komoly csapatalapítási szándékkal indult el a tanfolyamon. A turnusok 2 hétvégéből és egy leendő 
cserkészcsapatnál végzett otthoni munkavégzésből állnak. 

A képzési hétvégék főleg Budapesten és környékén valósultak meg. A turnusok első hétvégéi elsősorban elméleti 
a második hétvégék pedig főleg a cserkészet gyakorlati oldalának bemutatásáról szólnak. 

A felkészítő elvégeztével nem válnak a résztvevők cserkésszé és más vezetői képesítést sem kapnak. 

Jó hír, hogy az év vége felé kezd kialakulni egy felkészítő csapat, akik a jövő évben már Budapest és környékétől 
távolabb is fognak terveink szerint alapozó felkészítéseket végezni. 
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Csapatalapítási összekötők hálózata 
2014-ben a csapatalapítási összekötők hálózatának munkája által az ország minden részén segíteni tudtuk az 
induló közösségeket.  

Terepi munkával és folyamatos telefon/ email kapcsolattartással, 9+1 ember foglalkoztatásával nyújtottunk 
segítséget az induláshoz szükséges stratégia létrehozásában és a rá épülő cselekvési terv előmozdításában, illetve 
a felmerülő kérdések megválaszolásában, fókuszban tartva a Magyar Cserkészszövetség képzési rendszerének és 
szolgáltatásainak elérhetővé tételét és a szükséges információk átadását.  

A tapasztalat-megosztásra és a munkatársak fejlesztésére külön figyelmet fordítottunk, így 3 képzés és 2 találkozó 
is megvalósult.  

Megyei szinten 9 ember és 1 koordinátor dolgozott, majd év végére a hálózat egy része regionális szerepkörrel 
gazdagodott.  

A hálózat beszállítóként jelent meg a Szövetség képzési, felkészítési, illetve vezetőképzési rendszerében és több 
országos jelentőségű program szervezésében is. A hálózat tagjai az utóbbiak lebonyolításában tevékenyen részt 
vállaltak.  

A hálózat munkájának köszönhetően 50 helyszínen zajlanak tárgyalások csapatalapítási tevékenységgel 
kapcsolatban.   

 

Pedagógiai fejlesztő munkatársak hálózata 
A pedagógiai fejlesztő munkatársak hálózata a 2014-es évben tovább folytatta azon tevékenységét melyben a 
meglévő cserkészcsapatok szakmai fejlesztését látták el. Munkatársaink a megszokott formában, havi kéthavi 
rendszerességgel látogatták a közösségeket amelyek során elsősorban a vezetők fejlesztésén tevékenykedtek. A 
hálózat továbbá részt vett öt továbbképzési alkalmon, kettő csoportos szupervíziós alkalmon, valamint 
megvalósított egy tanulmányutat. Munkánk során további fejlesztési módszereket illetve eszközöket dolgoztunk 
ki mind a hálózat, mind a csapatok számára. 

 

Kiadványok (nevelési kézikönyv): 
Kiadásra került az Egységes Ifjúságnevelési Koncepció tesztverziója kézikönyv formájában. E munka az első részét 
képezi egy cserkészpedagógiai-módszertani kiadványsorozatnak, ami a 2015-ös év során fog megjelenni. 

 

Az MCSSZ mint akkreditált képzőintézmény 
A 2014-es év fordulópontot jelentett az MCSSZ legitim képzőintézménnyé válásában, miután 2013-ban 
akkreditált képzőintézmény lett. Az alábbi tevékenységek történtek: 
 

Pedagógusképzés  

2 db 30 órás pedagógusképzés került akkreditálásra.  
A közösség érték! Az iskolai közösségfejlesztés gyakorlata. Tanórai és tanórán kívüli lehetőségek, módszerek 
(rövid programok) 
alapítási engedély száma: 43/149/2014 
 
A közösség érték! Az iskolai közösségfejlesztés gyakorlata. Tanórai és tanórán kívüli lehetőségek, módszerek 
(több napos programok) 
alapítási engedély száma:  43/148/2014 
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2014 szeptemberében kiírásra kerültek a képzések az alábbi helyszíneken. Képzésenként 18 fő résztvevői 
létszámot engedélyezett az OH, ehhez képest 346 fő jelentkezését fogadtuk-  
 

 

A képzések visszajelzései alapján a Magyar Cserkészszövetség hiánypótló, rendkívül magas színvonalú képzéseket 
bonyolított le. A résztvevői visszajelzések alapján nemcsak az iskolai és szabadidős tevékenységek során tudják 
hasznosítani a résztvevők a módszereket, de a többség nyitottá vált a cserkészet felé, szeretné, ha iskolájában 
megjelenne a cserkészet, maga is involvált, hogy szervezővé váljon. A résztvevők mindegyike ajánlaná a képzést 
kollégáinak, sőt maga is részt venni további hasonló képzésen. 
 

Felsőoktatás 
A közösségi nevelés elsősorban a pedagógusképzésben és szakirányú továbbképzésben jelenhet meg. Négy 
felsőoktatási intézmény bevonásával műhelymunka indult a tananyagfejlesztésekről. 
 

Konferenciák 

A képzések és felsőoktatási fejlesztés kapcsán két konferencia megrendezésére került sor. 2014. március 27-én a 
pedagógusképzések bevezetésével kapcsolatos, míg 2014. december 1-én a felsoktatási fejlesztések elvi alapjairól 
szóló konferencia megrendezésére került sor. 
 

Képzői kör 

A képzőintézménnyé válás fontos lépése egy belső képzői kör kialakítása. A cserkészek közül 46 fő jelzett 
vissza, arra, hogy érdekli a képzői kör. Megkezdődött a képzői kör jogi, etikai és gazdasági feltételeinek 
végiggondolása. 

 
 

Vezető̋képzés 
Gilwell Csapat 
A 2014-es évben a vezetőképzés területén az előző évben megkezdett fejlesztési folyamatok voltak továbbra is 
előtérben. Emellett az “alapműködésünk” fejlesztése is zajlott. Egyrészt növekedett a vezetőképzésünk áteresztő 
képessége. Újra elkezdte működését a IX. kerületi őrsvezetőképző, valamint két, korábban kétévente működő ŐV 
– II. és III. kerület – is évi képzésekre állt át. A segédtiszti képzés is 3 táborral működött idén. 
A TÁMOP projekt kapcsán nagy feladatok hárultak a vezetőképzési rendszerünkre. Ugyanakkor az 
eszközfejlesztésben is nagy előrelépések történtek. Minden vezetőképzőt elláttunk a szükséges 
irodafelszereléssel, szerszámcsomagokkal és sátrakkal.   

 

Vezetőképzők munkája 
Bár a vezetőképzés területén nem a számadatok mutatják a minőséget, mégis fontos mutatóink. A 2013-14 évben 
az alábbi létszámmal működtek a vezetőképzőink: 

 
Képzés Jelöltek száma Mamelukok száma Kiképzők száma 

I-X. ker ŐVVK 114 19 31 

II. ker ŐVVK 23 4 12 

III. ker ŐVVK 31 - 8 

Szeged 2014. november 4-7. és 2014. december 15-18. 
Pécs 2014. november 11-14. és 2015. január 6-9. 
Veszprém 2014. november 18-21. és 2015. január 13-16. 
Miskolc 2014. november 25-28. és 2015. január 20-23. 
Budapest 2014. december 2-5. és 2015. január 27-30. 
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V. ker ŐVVK 21 4 6 

VI. ker ŐVVK 32 6 8 

VIII. ker ŐVVK 51 9 13 

IX. ker ŐVVK 14 2 8 

KCSŐVVK 27 5 8 

18+ŐVVK 28 - 8 

STVK GÍM 17 - 5 

STVK kagylós 73 - 22 

CSPKVK 10 - 4 

CSTVK 4 - 2 

 
Képzési szintek Jelöltek száma Mamelukok száma Kiképzők száma 

Őrsvezetők 344 49 102 

Segédtisztek 90 - 27 

Csapatparancsnokok 10 - 4 

Cserkésztisztek 4 - 2 

Összesen: 448 49 135 

 

Kommunikáció 
A korábbi évekhez hasonlóan idén már hagyománynak tekinthető a két alkalom, ahol a kiképzők találkozhatnak. 
A 2014. május 30-31. 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 14. és 16. között. Ez a program az előzőtől eltérően egy minden kiképzőnek szóló 
szakmai konferencia és találkozóhely. Ide minden aktív és már nem aktív kiképzőt várunk.  
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 tavalyi évben indult e-learning felületünk idén már minden vezetőképzőben működött. Az Egységes Online 
Vezetőképző Központ (EVOK) a jelentkezési felület avezetőképzésekbe, és a képzések adminisztrációja is itt 
történik. Az ECSET megújításával párhuzamosan dolgozunk a két felület összekapcsolásán. 
 

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 8-11-én szervezte Portóban a Trainig Commissioners Network Meeting (TCNM), vagyis a 
vezetőképzést irányító szövetségi vezetők hálózatának találkozóját. Ezen az eseményen Magyarországról hárman 
vettünk részt.  

 

Tartalmi megújítás 
A TÁMOP projekt keretében elindult a vezetőképzés tartalmi megújításán dolgozó Gilwell munkacsoport, amely 
várhatóan 2015 júliusáig fog dolgozni. Elkészült a vezetőképzés megújítási koncepció, amelyet széleskörű 
társadalmi vitára bocsátottunk. Ezek fényében kezdik meg működésüket a vezetőképzési szintek szerinti 
almunkacsoportok.  
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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 munkacsoport felállt és 
megkezdte működését. Elkészült a tematika, valamint a fejlesztési munka keretrendszere. Ennek keretében 
készítettük el az első kísérleti távoktatási modulokat is. 

 
 
Magyar Cserkészszövetség Mérnökiroda 
 
A Magyar Cserkészszövetség 2014 januárjában a szervezetén belül felépített egy többségében 
építészmérnökökből álló belső csapatot, hogy a háromoldalú (MCSSZ, MNV ZRT, VM KASZK) megállapodás 
alapján ingyenesen a Magyar Cserkészszövetség tulajdonába került Nagykovácsi Kastélypark (307, 919/1 helyrajzi 
számú ingatlanok) kutatási, felmérési és tervezési feladatait megszervezze és elvégezze. A tavalyi évben a 
restaurátori kutatások, felmérési, vizsgálati és koncepciótervek mellett egy, a telken lévő épület 
energiahatékonyság javítása céljából elnyert pályázati forrásból finanszírozott felújítás kiviteli tervei is 
elkészültek, mely alapján a kivitelezési tevékenység jelenleg is zajlik. 

 

Nagykovácsi Teleki Kastélypark  
 

Hasznosítási terv, építészeti felmérés és építészeti tervek készítése 

A 2014. évben a Magyar Cserkészszövetség a birtokába került Ingatlan tekintetében kidolgozta az Ingatlan 
részletes hasznosítási tervét, elkészítette az Ingatlanon álló épületek és a szabadon álló területek építészeti és 
tájépítészeti felmérését. A műemléki jelentőségű épületek vonatkozásában építéstörténeti kutatást végeztünk, a 
park vonatkozásában kerttörténeti kutatást és részletes fakatasztert készíttettünk. Az év második felében 
kidolgoztuk a felújítandó és az új építésű épületek koncepció-terveit. 

 

A terület hasznosítása 

A birtokba adás időpontjától kezdve a várhatóan 2016-ban befejezésre kerülő fejlesztési beruházás végéig a 
területet a Magyar Cserkészszövetség beruházási területnek tekinti. Ezzel összefüggésben a terület hasznosítását 
a zavarmentes beruházás érdekében csak néhány cserkész, sport, helyi és egyéb rendezvényre korlátoztuk. A 
terület üzemeltetési épületeiben a Magyar Cserkészszövetség ifjúságnevelő munkájához tartozó rendezvény és 
program kellékeket, eszközöket, valamint a terület fenntartásához szükséges anyagokat, eszközöket és 
berendezéseket tároltuk. 

Folyamatosan biztosítottuk az Ingatlanon a tulajdonbaadási megállapodás V. fejezetében és a 3. számú 
mellékletében részletezett természetes személyek lakhatását, akikkel a jogviszonyuk rendezésének ügyében a 
tárgyalásokat megkezdtük, az év folyamán többször bonyolítottuk ezeket és három lakó tekintetében 
megállapodást is kötöttünk. 

Az Ingatlanon biztosítottuk a fejlesztési projekt egyes munkatársainak irodáit, valamint a tulajdonbaadási 
megállapodás és a külön erre vonatkozóan megkötött használati szerződés alapján biztosítottuk a VM KASZK 
számára a “Gazdasszony épület” használatát. 
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A tulajdonbaadási megállapodás 5. számú melléklete értelmében biztosítottuk a park használatát az ide látogatók 
számára, melyre vonatkozóan nyitva tartási időt és látogatási házirendet tettünk közzé, valamint tájékoztattuk 
erről Nagykovácsi Önkormányzatát is. 

Fenntartottuk és megújítottuk a Jóban rosszban c. televíziós sorozat forgatásait lehetővé tevő szerződéseket, 
amelyeket még a korábbi Vagyonkezelő kötött meg a produkciós irodával és biztosítottuk a forgatási 
helyszíneket. 

Az Ingatlanon megrendezésre került rendezvényeket és programokat az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

időpont esemény 
vendégek 
kötődése 

alkalom 
létszám / 
esemény 

tavasz 
Regnum Marianum Közösség vezetői 

továbbképzése 
országos 1 100 

tavasz Vizsgafilm forgatás BKF budapest 1 50 

tavasz polgári esküvő nagykovácsiak 1 150 

tavasz esküvői lakodalom cserkészek 1 150 

tavasz Crosskovácsi Országos Hegyikerékpár verseny országos 1 1000 

egész 
évben 

TV2 Jóban-Rosszban forgatások filmvilág 12 150 

nyár Német cserkészek tábora német cserkészek 1 150 

ősz A 23. Cserkész Világtalálkozó magyar válogatója cserkészek 1 300 

ősz 
Felkészítő hétvége a 23. Cserkész 

Világtalálkozóra 
cserkészek 2 200 

tél barkács program nagykovácsiak 1 70 

egész 
évben 

önkéntes munka a kertben cserkészek 5 50 

 

Állagmegóvás és kármentesítés 

Az Ingatlanon található épületek jelentős részét a fent leírtak szerint használatba vettük. Az ehhez szükséges 
kisebb állagmegóvási munkálatokat (pl. ázások, csapadékelvezetés, takarítás, közmű helyreállítás, 
épülettartozékok pótlása) elvégeztük.  

A kastélyépület szomszédságában álló, a Kastély köz felé eső oktatási épület felújítási terveit elkészítettük, a 
felújítás kivitelezésére vonatkozó közbeszerzést lefolytattuk és a kivitelezővel szerződést kötöttünk. A kivitelezési 
munkák 2015. legelején kezdődnek meg. 
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A Budai-hegységet ért 2014. decemberi jegesedés jelentős károkat okozott a terület faállományában és egyes 
épületekben. Több tucat fa dőlt ki és több tucat köbméret ág és gally tört le a fákról, valamint egy használaton 
kívüli épületet rongált meg egy kidőlt fa. A közterületre lehullott ágakat a helyi katasztrófavédelemmel és 
Nagykovácsi Önkormányzatával együttműködésben összegyűjtöttük, egy részét elszállítottuk, a másik, 
tüzelőként hasznosítható részét Nagykovácsi Önkormányzatán keresztül a rászorulóknak ajánlottuk fel. 
A tulajdonbaadási megállapodás 5. számú mellékletének megfelelően biztosítottuk az Ördögárok medrének 
hordalék és növényzet mentességét, a közterületek fölé benyúló, a közlekedést és az életet veszélyeztető ágakat 
eltávolítottuk. A faállomány gyérítését és pótlását a maradó növényzet állapotának megőrzése céljából, kertészeti 
szakvélemény alapján még nem kezdtük meg, erre a következő években kis lépésekben kerülhet sor, hogy az ilyen 
módon megváltozó környezetre a növényzet lépésről lépésre alkalmazkodni tudjon. 
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