
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható -  mezők.)

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

2018.05.31 16:38:02

01 Fővárosi Törvényszék

0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 7

2 0 1 7 0 1 0 1 2 0 1 7 1 2 3 1

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.01 10.44.15



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

. . / /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 7

2 0 1 7 0 1 0 1 2 0 1 7 1 2 3 1

1 0 2 5 BUDAPEST

TÖMÖRKÉNY utca

3/A

    

0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1

7  P k 6 0 0 0 1  1 9 8 9 1  

1 9 0 0 6 7 0 5 2 4 1

PÓTÓ JUDIT

BUDAPEST 2 0 1 8 0 5 3 1

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.01 10.44.15



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység 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
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

1 356 937 2 329 681

5 362 1 537

1 348 575 2 322 144

3 000 6 000

1 309 797 738 361

1 253 394

57 760 30 009

28 582 28 582

1 222 202 679 376

0 0

2 666 734 3 068 042

356 177 369 058

3 195 3 195

205 653 352 982

0 0

0 0

139 248 -12 079

8 081 24 960

0 0

2 295 745 2 684 172

0 0

0 0

2 295 745 2 684 172

14 812 14 812

2 666 734 3 068 042

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.01 10.44.15



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

19 927 0 18 595 34 455 38 522 34 455

0 0 0 0 0 0

435 397 244 615 0 0 435 397 244 615

17 921 22 354 0 0 17 921 22 354

0 0 0 0 0 0

512 113 221 907 0 0 512 113 221 907

25 837 0 0 0 25 837

1 777 1 540 0 0 1 777 1 540

457 101 246 155 18 595 34 455 475 696 280 610

457 101 246 155 0 0 457 101 246 155

169 458 173 084 9 811 6 173 179 269 179 257

110 181 59 142 0 717 110 181 59 859

0 0 0 0 0 0

34 281 22 511 0 13 34 281 22 524

3 911 3 062 0 655 3 911 3 717

22 435 0 0 22 435

317 853 258 234 9 811 7 558 327 664 265 792

317 853 258 234 0 0 317 853 258 234

139 248 -12 079 8 784 26 897 148 032 14 818

0 703 1 937 703 1 937

139 248 -12 079 8 081 24 960 147 329 12 881

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.01 10.44.15



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

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

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

318 818 185 205 318 818 185 205

0 0 0 0

2 974 911 2 974 911

0 0 0 0

816 901 0 816 901 0

565 565 565 565

854 996 854 996

0 0 0 0

25 837 25 837

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.01 10.44.15



PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

/ /. .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

("Anyaszervezet")

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

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 0 2 5 BUDAPEST

TÖMÖRKÉNY utca

3/A

    

7  P k 6 0 0 0 1  1 9 8 9 1  

0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1

1 9 0 0 6 7 0 5 2 4 1

PÓTÓ JUDIT

Ifjúságnevelés

1993.évi LXXIX. tv.

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

12000

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.01 10.44.15



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység 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-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.01 10.44.15



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység 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. Tárgyévi 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-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

475 696 280 610

854 996

0 0

816 901 0

-342 059 279 614

327 664 265 792

110 181 59 859

317 853 258 234

147 329 12 881

30 30

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.01 10.44.15



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység 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-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Határtalanul !-Cserkészen a Kárpát -medencében tábor

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

2017.06.01.-2017.10.31.

40 000 000

40 000 000

40 000 000

40 000 000

5 193 000

36 218 000

41 411 000

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.01 10.44.15



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység 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-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

A Magyar Cserkészszövetség Gulág Emléktúrája

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

2016.10.01-2017.03.31

33 000 000

22 789 000

22 789 000

0

0

22 789 000

0

22 789 000

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.01 10.44.15



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység 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-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Magyar cserkészet a kommunizmusban. "Parázs a hamu alatt."

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány

2016.08.01-2017.04.30

8 000 000

6 474 000

6 474 000

0

659 000

5 815 000

0

6 474 000

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.01 10.44.15



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység 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-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

EFOP-1.3.5. Mesélj Nagyi! A Magyar Cserkészszövetség társadalmi szerepvállalásának erősítése a közösségek fejlesztésével

Emberi Erőforrások Minisztériuma

2017.04.01-2020.03.31

24 998 265

5 700 000

5 700 000

12 499 000

4 109 000

1 591 000

0

5 700 000

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.01 10.44.15



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység 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-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Imre herceg terv - közelebb egymáshoz (EFOP-1.3.6-17-2017-00001)

Emberi Erőforrások Minisztériuma

2017.10.01-2021.05.31

809 379 413

15 323 000

15 323 000

401 060 000

12 942 000

2 381 000

0

15 323 000

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.01 10.44.15



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység 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-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Nagykovácsi Kastély Komplexum Fejlesztése

Miniszterelnökség

2014.03.01-2018.03.31

2 534 404 375

1 037 562 000

1 037 562 000

34 404 000

17 059 000

29 949 000

990 554 000

1 037 562 000

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.01 10.44.15



Csatolt mellékletek

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

PK-342-03 Jegyzőkönyv

PK-342-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-06 Egyéb Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.01 10.44.15
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Magyar Cserkészszövetség 
 
 

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 
 
 

A 2017. évről 
 
 

(2017. január 1. – 2017. 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 
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A számviteli törvény szerinti  
egyéb szervezetek közhasznú  

egyszerűsített éves beszámolója 
 
 
 

ÜZLETI ÉV: 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keltezés: 2018. május 31. 
 
 
             a szervezet képviselője 
             Pótó Judit 
         Országos elnök 
 

PH 
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"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 

   adatok E Ft-ban 

Sor-
szá
m 

  A tétel megnevezése El őző év 

Előző 
év(ek) 

módosí-
tásai 

Tárgyév 

a   b c d e 
1 A Befektetett eszközök (2.+3.+5.) 1356937  2324428 
2 I IMMATERIÁLIS JAVAK  5362    1537 
3 II TÁRGYI ESZKÖZÖK  1348575   2322144 
4 III BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 3000   6000 

5 
IV BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 
ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE       

6 B Forgóeszközök (7.-10.) 1309797  744427 
7 I. KÉSZLETEK 1253   394 
8 II. KÖVETELÉSEK 57760   30009 
9 III ÉRTÉKPAPÍROK 28582   28582 

10 IV PÉNZESZKÖZÖK 1222202   679376 
11 C Aktív id őbeli elhatárolások 0   0 
12   Eszközök összesen (1.+6.+11.sor)  2666734  3068042 

      
"A" MÉRLEG Források (passzívák) 

   adatok E Ft-ban 

Sor-
szá
m 

  A tétel megnevezése El őző év 

Előző 
év(ek) 

módosí-
tásai 

Tárgyév 

a   b c d E 
13 D Saját tőke (14+15+17+18.sor) 356177  369058 
14 I INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 3195   3195 
15 II TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 352982  365241 
16   ebből TÁRGYÉVI EREDMÉNY 147329   12881 
17 III LEKÖTÖTT TARTALÉK       
18 IV ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK       
19 E Céltartalékok       
20 F Kötelezettségek (21.+22.sor) 2295745  2684172 
21 I HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK     
22 II RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 2295745   2684172 
23 G Passzív id őbeli elhatárolások  14812   14812 
24   Források összesen (1 3.+19+20.+23.sor)  2666734  3068042 

 

 
Keltezés: 2018. május 31.                                                                                 

                 a szervezet képviselője 
Pótó Judit 

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.) 457101  246155 

  1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 403397  220911 
    a, alapítótól  0   0 
    b, központi költségvetésből 318818   185205 
    c, helyi önkormányzattól 2974   911 
    d, egyéb 81605   34795 
  2. Pályázati úton elnyert támogatás 9271   0 
  3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 19927   0 
  4. Tagdíjból származó bevétel 16688   22354 
  5. Egyéb bevétel 4890  355 
  6. 1% 1151  996 
 7.  Pénzügyi műveletek bevételei 1777  1540 
 8. Rendkívüli bevételek -  - 

B Vállalkozási tevékenység bevétele 18595  34455 
C Összes bevétel (A.+ B.) 475696  280610 
D Közhasznú tevékenység ráfordításai 

(1.+2.+3.+4.+5.+6.) 317853  258234 
  1. Anyagjellegű ráfordítások 169458  173084 
  2. Személyi jellegű ráfordítások 110181  59142 
  3. Értékcsökkenési leírás 34281  22511 
  4. Egyéb ráfordítások 3911  3062 
  5. Pénzügyi műveletek ráfordításai  22  435 
  6. Rendkívüli ráfordítások  -  - 
E Vállalkozási tevékenység ráfordításai 

(1.+2.+3.+4.+5.+6.) 9811  7558 
  1. Anyagjellegű ráfordítások 9811  6173 
  2. Személyi jellegű ráfordítások 0  717 
  3. Értékcsökkenési leírás  0  13 
  4. Egyéb ráfordítások  0  655 
  5. Pénzügyi műveletek ráfordításai   0  0 
  6. Rendkívüli ráfordítások  -  - 
F Összes ráfordítás (D.+E.) 327664  265792 
G Adózás elötti eredmény (B.-E.) 8784  26897 
H Adófizetési kötelezettség  703  1937 
I Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) 8081  24960 
J Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) 139248  -12079 
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Tájékoztató adatok 

A Személyi jellegű ráfordítások 110180   59859 

  1. Bérköltség 86344   48369 

    ebből: - megbízási díjak  2014   750 

              - tiszteletdíjak      

  2. Személyi jellegű ráfordítások 1337   1019 

  3. Bérjárulékok 22500   10471 

B A szervezet által nyújtott támogatások 60   959 

  

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

 
 
Keltezés: 2018. május 31. 
         
                a szervezet képviselője 

Pótó Judit 
Országos elnök 
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VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁTASA 
2017 

   

   

   

Központi költségvetésb ől   185 205 000 
Elkülönített alapoktól   0 
Önkormányzatoktól    911 000 
Nemzetközi forrásból    565 000 
Más gazdálkodótól    34 230 000 

Összesen:   220 911 000 
 
 
 
 
 
 
 

Keltezés: 2018. május 31. 
        a szervezet képviselője 

Pótó Judit 
Országos elnök 
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Beszámoló a Magyar Cserkészszövetség 

2017. évi működéséről 
 

Országos koordinációjú tevékenységek  

Mozgalom – f őtevékenység  

Programok  

A 2017-es évben a következő országos szervezésű/hirdetésű események valósultak meg: 

• Január 3-5. Kagylós Találkozó 
A találkozó a Ward Mária iskolában került megrendezésre a frissen végzett kagylós segédtisztek 
szervezésében 

• Február 11. 23. Országos Cserkészbál 
A 25. Szent Imre cserkészcsapat a hosszú hagyományra visszatekintő bált idén is megrendezte, 
ezúttal a Hippi-korszakot választotta keretmeséül 

• Március 11. Márciusi Emléktúra 
A pomázi 937. Szent Tarzicius cserkészcsapat által szervezett túra, 12-es, 24-es és 48-as távon 
került megrendezésre Pannóniatelep és Pomáz között. 

• Április 15. Őrsvezetők napja 
2017-ben első alkalommal hirdettük meg az Őrsvezetők Napját. A napot Ádám János SJ atya, az 
NLÁ-s őrsvezetőképzés kidolgozója emlékére választottuk, aki 1927-ben ezen a napon született, 
2010-ben pedig szintén április 15-én hunyt el. Ez nem egy hagyományos értelemben vett 
program, hanem egy olyan alkalom, amikor minden cserkész valamilyen formában kifejezheti 
háláját azért a munkáért, amit az őrsvezetői érte végeztek. 

• Május 13. INDABA 
A rendes küldöttgyűlés előtti napon tartottuk a vezetői konferenciát. 

• Május 14. Országos Küldöttgyűlés 
A rendes küldöttgyűlésen elfogadásra kerületek a 2016-os évről szóló beszámolók és a 2017-es 
költségvetés. A küldöttgyűlést meglátogatta Hulda Sólrún Guðmundsdóttir, aki a WOSM Európai 
Cserkészrégió részéről a kapcsolattartónk. 

• Augusztus 6. Scout Bridge: Kötélhúzás a Szabadság-hídon 
A Szövetség kommunikációs munkacsoportja a Pesti és Budai cserkészkerületek vezetőivel 
együttműködve hirdettek meg a lezárt Szabadság-hídon egy nagyszabású kötélhúzást, ami 
számos média-megjelenést is eredményezve növelte a cserkészet láthatóságát. 

• Augusztus 22-25. XXIII. MÖT 
A Magyar Öregcserkész Találkozót a Bi-Pi Villában kerület megrendezésre 

• Október 21. Októberi Emléktúra 
Szintén a pomázi 937. Szent Tarzicius cserkészcsapat szervezte, az őszi túrának 56-os, 28-as 
és 14-es távja volt, Budakalász és Pomáz között. 

• Október 27-29. Vezetőképzési Konferencia 
Nagykovácsiban gyűltek össze az ország különböző pontjain szervezett vezetőképzések vezetői 
tapasztalatot cserélni. 

• Október 31-november 4. The Academy 
A WOSM és a WAGGGS európai régióinak vezetői szakmai konferenciájának adtunk otthont 
Esztergomban, számos MCSSZ-tag önkéntes segítségével. 
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• November 11. XVII. Kalazantius Kosárlabda Torna 
A 412. Kalazanti Szent József cserkészcsapat hagyományos kosárbajnokságát hirdettük 
országos szinten. 

• November 19. rendkívüli Országos Küldöttgyűlés 
Az őszi küldöttgyűlés lehetőséget ad arra, hogy alaposabban megtárgyaljunk olyan témákat, 
amikre a rendes, májusi küldöttgyűlés kötelező részei mellett sokszor nem jut elég idő és 
figyelem, például az Alapszabály módosításait. Talán a legfontosabb változás itt az OKGY 
létszámának módosítása volt, 2018-tól a kerületek megkezdett 200 főnként küldenek egy 
küldöttet, de legkevesebb ötöt. 

• December 17. Békeláng átadás 
A belvárosi templomban volt az MCSSZ központi lángátadó ünnepsége a Táborkereszt 
szervezésében, Bóna Zoltán ICHTHÜSZ-elnök igehirdetésével. Az ünnepség után a felújított 
templomban és altemplomban vehettek részt túravezetésen a megjelentek. 

• December 22. Önkéntes vacsora 
A Bi-Pi villába hívtuk össze mindazokat egy találkozóra, akik az év során az országos 
szervezésű feladatokban részt vállaltak: programszervezők, szakvezetők, elnökségek, 
tanácstagok, vezetőképzők.... 

Táborozás  

A 2017-es évben 71 táborozási engedély kérés került beadásra (összlétszám: 4879 fő). Kerületi 
nagytábort a II., VIII. és IX. kerületek rendeztek. 
Kérem a csapat- és táborparancsnok testvéreimet, hogy tartsák be a Táborozási Szabályzatot, ugyanis a 
táborozási tevékenységünkkel akár pozitív, akár negatív hatással vagyunk a többi cserkészcsapat 
következő évi táborhelyszín lehetőségeire is. 

 
 
VK-rendszer  

 
Az “országos hatókörű” VK-k 2017-ben is rendben lezajlottak. A KCSVK és a 18+-os ŐVK képzése terv 
szerint valósult meg, a CSPKVK a nagy sikerre való tekintettel két “kurzussal” indult el 2017 őszén, ill. a 
CSTVK képzés is fut. 
Kicsit túlmutat a 2017-es évi beszámolón, de 2018 tavaszán sikerült a két országos szinten “ragadt” ŐVK-
képzést (KCSVK, 18+-os ŐVK) is kerületi szintre integrálni, az I illetve X. kerület vállalta fel ennek a két 
VK-nak a felügyeletét, támogatását. Reméljük, hogy ennek eredményeképpen ez a két VK is több 
támogatást, kézzelfoghatóbb segítséget tud kapni a kerületektől, csapatokhoz közelebbi szinten tud 
reagálni az igényekre. 
 
A 2017-es év másik fontos témaköre volt a VK-szabályzat megújítása. A szabályzat többedszer került 
benyújtásra az OT elé, több körben véleményezték a VK-szinteken ill. az OT-tagok között is, így reméljük, 
hogy a legközelebbi OT-ülésen elfogadásra kerül. 
2017 harmadik hangsúlyos területe a kiképzőképzés (KKK) egyre hangsúlyosabb jelenléte, amely 
remélhetőleg hathatós segítséget ad a VK-törzseknek, és támogatni tudja őket a folyamatos fejlesztő 
munkájukban. 2017-ben a KKK közreműködésével újult meg a GÍM STVK vagy a Bogáncs ŐVK, de 
tartottak kiképzőképző alkalmakat az I-X. ker. ŐVK altáboraiban, az I-X. ker. STVK-ban, ill. a III. kerületi 
STVK-ban is. 

Külügy  

Külügyi munkánk alapvető célja a magyar cserkészet és a világcserkészet képviselete egymás felé, 
valamint a formális tagi kötelezettségek teljesítése. A WOSM és Régiói által szervezett képzések és 
konferenciák a magyar cserkészvezetők szakterületenkénti szakmai fejlődését szolgálják, mivel a többi 
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tagszövetséggel közösen tudjuk a felmerült problémákat és akadályokat elemezni, azokra minél jobb 
megoldásokat találni. 
 
Az elmúlt évek tendenciája, hogy a magyar cserkészek, valamint a Magyar Cserkészszövetség küldöttei 
egyre inkább jelen vannak nemzetközi cserkészeseményeken, táborokban, konferenciákon. Jól látható a 
magyar cserkészet és a Szövetség ismertségének és elismertségének növekedése, ami természetesen 
számos előnnyel jár. Fontos, hogy a Magyar Cserkészszövetség és tevékenysége a világ cserkészeinek 
köztudatában legyen, illetve, hogy a világszintű- és regionális eseményeken való részvételünkkel is 
mutassuk: aktív, vezető szellemiségű részei vagyunk a világmozgalomnak. Ezt csak úgy érhetjük el, ha 
szakmailag felkészült, megfelelő nyelvtudással rendelkező vezetőink minél nagyobb számban 
képviseltetik magukat a fenti eseményeken. 
 
Jelentős számban érkeztek az elmúlt években főként Nyugat-Európából (elsősorban: Belgium, Egyesült 
Királyság, Svédország, Franciaország) cserkészek Magyarországra annak köszönhetően, hogy 
nemzetközi fórumokon tudomást szereztek az itthon rendelkezésre álló cserkészparkokról és egyéb 
szálláshelyekről, valamint program- és home hospitality lehetőségekről. A nálunk töltött Világjáró Öv 
programok száma is folyamatosan növekszik. Ezen kívül a hosszabb távon Magyarországon 
tanuló/dolgozó külföldi cserkésztestvéreink is kapcsolatba lépnek velünk, hogy helyi befogadó csapatokat 
keressünk nekik, ahol cserkészmunkát végezhetnek itt-tartózkodásuk alatt. 
 
2017 legfontosabb eseményei és ügyei a következők voltak: 

• Cserkész Világkonferencia és Cserkész Világifjúsági Fórum Azerbajdzsánban. A Világifjúsági 
Fórumon 2 taggal képviseltettük magunkat, a Világkonferencián 4 taggal vettünk részt, elnökségi 
szintű képviselettel. Megfelelően felkészült és aktív résztvevői voltunk az eseményeknek, szorosan 
együttműködtünk a V4B3 országok delegációival, több módosító indítványunk (fiatalok 
szerepvállalásának erősítése, lelkiség a cserkészmozgalomban) is elfogadásra került. A 
konferencia megszavazta a következő világesemények helyszíneit, elfogadta a 2017-2020-ra 
szóló hároméves tervet, valamint több helyen módosította kedvezően a Világszervezet 
alapszabályát. Az esemény záródokumentuma itt érhető el. 

• Academy. 2017-ben Magyarországon, Esztergomban került megrendezésre az Academy, az egyik 
legnívósabb európai régiós rendezvény, mely szakmai fejlődési, illetve képzési lehetőséget nyújtott 
a mozgalom vezetőinek. Radics Zsuzsi (304.) és Zöllner Anna (1926.) irányításával, megfelelő 
számú önkéntes bevonásával kiválóan megszervezett, az elvárt színvonalat felülteljesítő, elérhető 
árú konferenciát bonyolítottunk le mintegy 200 résztvevőnek, akik a magyar kultúrába és magyar 
cserkészetbe is látványos betekintéseket nyerhettek. A visszajelzések alapján úgy a vendégek, 
mint a WOSM és WAGGGS oldaláról érkezett szervezők messzemenően elégedettek voltak 
munkánkkal. A magyar önkéntesek időről időre belehallgathattak a szekcióbeszélgetésekbe, 
melyek olyan kérdésekről szóltak, amikkel cserkészvezetőként folyamatosan szembesülünk (pl: 
miként lehet a szociális média nevelési eszköz, milyen stratégiai és menedzsment feladatok 
adódnak egy cserkészprogram szervezésekor, stb.). 

• Katolikus Cserkészek Világszervezete – Irányító Bizottság ülése. 2017-ben Budapest adott otthont 
az ICCS Steering Committee ülésének, mely az elvásároknak megfelelően, rendben lezajlott, a 
résztvevők elégedettek voltak a szervezéssel és a körülményekkel. 

 
Kiemelt munkáink, eredményeink: 

• Külügyi stratégia tervezése. Megkezdtük hosszú távú stratégiánk tervezését, meghatároztuk a 
nevelési-, szervezeti-, és funkcionális pillérek elemeit, a súlyponti partnerségi irányokat, 
prioritásokat – természetesen mindezt az Összmagyar Cserkészstratégiával összhangban. Az 
elkészült dokumentumot várhatóan 2018. júliusában tudjuk közreadni. 

• Németnyelvű cserkészek konferenciája. A DSK egy szövetségi vezetőknek szóló egy hétvégés 
esemény. A konferenciát évente más és más résztvevő ország (Németország, Ausztria, 
Liechtenstein, Svájc, Olaszország, Luxemburg, Belgium, Hollandia, Lengyelország és 



MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2017 
 
1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a 
Statisztikai számjel: 19006705 9199 52901 
 

 
Oldal: 10 / 21 

Magyarország) cserkészszövetségei rendezik meg, általában 80 cserkész részvételével. 2019-ben 
a 48. DSK Magyarországon kerül megrendezésre, immáron második alkalommal. 

• CPGS tagság. Előkészítettük a Magyar Cserkészszövetség csatlakozását a Protestáns 
Cserkészek és Cserkészlányok Tanácsához (CPGS), együttműködési megállapodást kötöttünk az 
ICHTHÜSZ Közösséggel. A csatlakozás a CPGS 2018. évi közgyűlésén megtörtént. 

 
További nemzetközi cserkészesemények, melyeken részt vettünk: 

• Cserkész Nevelési Világkongresszus 
• Cserkész Vallásközi Világszimpózium 
• Cserkészek- és Cserkészlányok Külső Képviselőinek kapcsolatépítési találkozója 
• Cserkészpapok találkozója 
• Fiatal szóvivők képzése 
• Kandersteg nagyköveteinek találkozója 
• Katolikus Cserkészek Világszervezetének regionális konferenciája 
• Katolikus Cserkészek Világszervezetének világkonferenciája 
• Külügyi vezetők kapcsolatépítési találkozója 
• Németnyelvű cserkészek konferenciája 
• V4B3 találkozó 

 

Szakágak  

 
Kerékpárosok: 
Januárban részt vettünk a szakági konferencián. Az ott elhangzottak és megbeszéltek szerint folytattuk a 
szakági munkát, az általános különpróba szabályzatra is sok energiát fordítottunk 2016-ban még, azt végül 
2017 februárjában tárgyalta az OT. 
 A szakágnak 5 tervezett eseménye volt, 4 rendezvény és 1 felmérés. 
A 4 rendezvényből 2 különpróba –gyakorlati felkészítés egy szakági nap és egy nem cserkész megjelenés 
volt tervezve. 
5 esemény megvalósult, de más felállásban. 2 különpróba felkészítés és 2 nem cserkész, azaz civil 
megjelenés olt. sajnos a szakági nap technikai okok miatt nem tudott megvalósulni. 
 A felmérés keretében az őrsvezetőképzéseket kerestük meg egy kerékpáros KRESZ felméréssel. 3 
vezetőképző válaszolt, végül két vezetőképző küldte vissza a teszteket. A felmérés célja az volt, hogy 
megtudjuk, hogy a kisközösségi ifjúsági vezetők milyen ismeretekkel rendelkeznek e téren, s hogy 
mennyire vonjuk be a kerékpáros közlekedési ismereteket az őrsvezetőképzőbe, hiszen ez az a 
közlekedési eszköz a közösségi közlekedésen kívül, amivel viszonylag nagyobb távolságra tud az őrs 
utazni s tud teljesítményeket megvalósítani. A felmérés értékelése szerint az ismeretek közepes szintűek, 
így a képzésbe a témát bevonni javasoljuk. 
Különpróba felkészítés keretében 2017. Május 13-án a V. Cserkészkerület őrsvezető továbbképző 
hétvégéjén tartottunk gyakorlati felkészítést az őrsvezetőknek, és őrsvezetőjelölteknek. Makón. Ekkor 
kerékpáros ügyességi illetve málházási ismeretek tekintetében fejleszthették tudásukat. 
 Második alkalmunk kicsit hosszabb volt, ekkor a VIII. Csekészkerület Nagytáborában - Apostagon - 
bővíthették tudásukat a közel 450 fős Nagytáborban 4 db félnapos program keretében, mintegy 160 fő 
kapacitással. műszaki ismereteket,  elsősorban a defektjavítási ismereteket fejlesztettük. a résztvevők 
Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok megye területéről e kerültek ki. 
 Civil megjelenések során mindkét alkalommal Jászberényben került sor. Első alkalommal a Tour de 
Hongrie starthelyszínén defektjavító versennyel kapcsolódtunk be a 298. Lehel vezér cserkészcsapat 
tagjaival. Második alkalommal is Jászberényben szintén a 298. Lehel vezér cserkészcsapat tagjaival 
szeptemberben az az Autómentes napon vettünk részt ahol kerékpár agy-szereléssel illetve tandem 
kerékpározással színesítettük a rendezvényt, melyen az eső ellenére többen megjelentek. Az egyenruhás 
testületek közül mi, cserkészek bírtuk legtovább az esős időjárást, ebbéli elismerésüket mind a szervezők, 
mind az egyenruhás testületek kifejezék. :) 
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 Eszköz és felszerelés. Eszközállományunkat köszönhetően az ECSKA támogatásának tudtuk fejleszteni. 
A meglévő 2db kerékpáros utánfutó mellé két szerszámkészletet, túratáskákat és túrapumpákat tudtunk 
beszerezni, valamint oktatáshoz fogyó eszközöket (foltok, ragasztók) illetve Kerékpáros szakirodalom 
tekintetében vásároltunk szakkönyveket melyek a biztonságos túrázást, valamint a megfelelő szintű 
képzést, próbafelkészítést teszik lehetővé. 
 A beszerzett szakirodalom segítségével, illetve meglévő tapasztalatainkból létrehozott különpróbáinkat 
füzet formában is megjelentettük, és a jelen lévő cserkészkerületek számra átadtuk az Őszi OKKGY-n 
 2018 tavasz folyamán a Különpróbák első része a szabályrendszerrel közzé lett téve, elérhető a honlapon 
is: www.cserkesz.hu/kulonprobak oldal alatt.  

 JM!  Vidovich Kálmán cst. szakvezető 
  
Vízi szakág: 
A Vízi Szakág a Magyar Cserkészszövetség szakmai fóruma - tudásával, tapasztalatával és eszközeivel 
biztosítja a vízi programok biztonságát és minőségét. 
A Magyar Cserkészszövetség Vízi Szakága a vízicserkészet eszközeinek és módszereinek 
alkalmazásával segíti elő a cserkészeszmény megvalósulását: 
– programot és növekedési területet ad a cserkészkorból kinőtt fiataloknak, felnőtteknek 
– sajátos eszközeivel a társadalom új szegmensének figyelmét a cserkészet felé fordítja 
– kapcsolódási pont a cserkészközösség és más, vízközeli közösségek között 
– életmód-sportként az egészséges életmódra nevelés eszköze 
A jelenleg is aktív cserkészek közül mintegy 60-an valljuk magunkat vízicserkésznek, 30-an végeztünk 
vízivezető-képzést. 
Az elmúlt év legfontosabb eseménye volt, hogy elkészült a szakág rövidtávú stratégiai terve, ebből néhány 
fókuszpont: 
– nyílt, “bevonó” programok szervezése, mint a csapatépítés eszköze 
– a szakági próbarendszer és a szakági vezetőképzés hozzáhangolása az adott próba ill. vezetői szint 
elvárt kompetenciáihoz 
– az elérhető források kiaknázása, önálló forrásteremtés lehetőségeinek megteremtése 
2017 három legnagyobb eredménye számunkra:  
– Esztergomi vízicserkész hétvége 53 cserkész részvételével 
– Farkasordító evezés a Hévíz-patakon 68 cserkész részvételével 
– Magyar Vízicserkész Egyesület megalapítása 
 
  
Vadonlakók: 
2017-ben az volt a koncepció, hogy olyan kerületekben alakítsunk ki helyi közösségeket, ahol vannak 
aktív tagjaink: ilyenek elsősorban Debrecen, Szeged, Pécs, IV. kerület. 
Az év első felét meghatározta egy szervezeti konfliktus, de ez végül lezárult nyár végére. A szakág a 
nyáron rendezett egy szakági tábort, és egyre több helyre mennek szakági programot tartani. 
  
Harcművész szakág: 
A legújabb a szakágak között – az év során előkészítő munka zajlott, a szakág maga pedig decemberben 
alakult meg, így az érdemi munka most kezdődik. 
  
Lovas szakág: 
A szakág legnagyobb szűk keresztmetszete a lovak jelenléte, így jelenleg kisebb létszámú programokat 
tudnak csak tartani. A jelenlegi cél, hogy alkalmassá váljanak lovas-vándortúrára. Van egy úgynevezett 
„Bejárható Magyarország program” – lovas pihenőhelyekkel, ez az a következő lépés, amibe szeretnének 
bekapcsolódni. 
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Katasztrófavédelem: 
Kis létszámú aktív taggal rendelkeznek, ők viszont nagyon megbízhatóak. 2017-ben egyszer volt 
készenléti riasztás, de oda végül nem kellettek, mert oda kelletek szakképzett gépkezelők. Lenne 
lehetőség a katasztrófavédelemnél képzéseken részt venni, de oda még nincs elég jelentkezőjük. A tervek 
között szerepel idővel saját felszerelés, esetleg jármű is, mert a szakág céljai közé tartozik, hogy 
táborokban, egyéb programokon katasztrófavédelmi képzést tudjon tartani az érdeklődő cserkészeknek. 
  
 

Rádiós szakág: 
A rádiós szakág alapvetően a VI. kerületben működik, mivel ott vannak érdeklődők. 2017-ben fontos 
esemény volt, hogy részt vettek a JOTA-JOTI-n. Ezzel együtt a szakág egyik fontos témája jelenleg, hogy 
hogyan lehetne ezt a tevékenységi kört népszerűbbé tenni – nem (elsősorban) a fizikai tudományos részt, 
hanem a használható, nagyrendezvényeket támogató részét a rádiózásnak. 
 
Elsősegélynyújtó szakág: 
A szakág fontos célja, hogy a VK-k, nagyprogramok EÜ-hátterét biztosítani tudja, és ehhez megfelelően 
képzett embereket adjon. 2017-ben fontos feladat volt az I-X. ker. ŐVK biztosítása, 2018-ban pedig többek 
között a CEJ-re készülnek, illetve igyekeznek kialakítani a belső képzések rendszerét, ami ehhez 
szükséges. 
  
Regös szakág: 
A szakágon belül 2017 kicsit átmeneti év volt (a szakági vezetőváltás miatt). Ugyanakkor a hagyományos 
szakági programok nagy része megvalósult (amelyek leghangsúlyosabb eleme a Kárpát-medencei 
Regöscserkész Tábor, minden évben összesen kb. 200 cserkész részvételével, a kiscserkésztől a 
családos korosztályig -- erre épül rá évente 4-5 további évközi program). 2017 őszétől pedig az új szakági 
vezető, Csanády Dávid csst. (205.) irányítása alatt folytatódik a regösség népszerűsítése, elmélyítése az 
érdeklődő cserkészek körében. 
  
Barlangász szakág: 
A barlangász szakág létszáma 2017-ben bővült 9 fővel, jelenleg az aktív barlangász cserkészek száma a 
szakágban kb. 30 fő. 
A 2017-es év második felét és a 2018-as év első felét az oktatásra szántuk. 
Az oktatásokat, amit lehet megoldjuk szakágon belül. Ez az 5 szintű Magyar Karszt- és Barlangkutató 
Társulat Oktatási szakosztálya által irányított oktatási rendszerbe beleillő módon történik. 
Az alsó 2 szintet tudjuk oktatni, a többi tanfolyamon a szakágból 2-en is oktatóként veszünk részt. 
Az alapfokú tanfolyamot, ami jelenleg is folyik a 2016-ban és a 2017-ben indult különpróbázók közül 9 
cserkésznek szervezzük hétről hétre, a másik saját szervezésű tanfolyamunk, mely az alapfokúra épül a 
Technikai 1-es tanfolyam, erre az előző években tapasztalatot szerzett cserkészek járhatnak. Jelenleg is 
folyik ez a tanfolyam, 4-en vesznek részt rajta a csoportból.  
A központi oktatás által szervezett Technikai 2-es tanfolyamon egy, a túravezetői tanfolyamon 3 
cserkészünk vesz részt. 
 
2017-ben ért véget a 2016 végén indított különpróbánk, aminek végeztével 4-en csatlakoztak a BARIThoz. 
Indítottunk különpróbát 2017-ben is, aminek márciusban lett vége. Annak a különpróbának a végén 
csatlakozott hozzánk 6 cserkész. 
Részt vettünk a Montenegrói magyar expedíción, mint ahogy az utóbbi kb. 10 évben minden évben. 
Az év során körülbelül 7-8 hétvége volt, amikor valamely magyarországi, vagy külföldi karsztterületen 
kutattunk vagy túráztunk, természetesen barlangokban. 
Részt vettünk a cseh-szlovén-magyar közös szervezésű szlovéniai Kacna Jama expedíción, ahol barlangi 
búvárok munkáját segítettük 2 napi járásra a felszíntől. 
Ősszel segítettünk a Skocjan Nemzeti parkban egy nemzetközi szemétszedési akcióban. 
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Nyár végén képviseltettük magunkat az olasz-szlovén határon található Canin fennsík barlangjainak 
kutatótáborában, ahol baritos jelenléttel sikerült összekötni 3 ikonikus barlangját a területnek. Erről készült 
egy kb. 20 oldalas cikk is, ami az olasz barlangkutatók évkönyvében jelent meg. 
Felszereléseink tárolására sikerült kialakítanunk egy raktárhelyiséget, ez nagy előrelépés a csoport 
életében. 
Szerveztünk nyílt túrákat, melyek során az évben kb. 120 cserkésznek tudtunk betekintést adni a 
barlangok titokzatos világába. 
Eredményeink között szerepel, hogy nincsen semmi vita a szakágban, totális egyetértés uralkodik,ami a 
barlangászat veszélyes mivolta miatt példaértékű, szerintem ez a béke a legnagyobb eredményünk, így 
tudunk igazán haladni a céljaink felé. 
 

Gyermekvédelmi irányelvek 

2017-ben nekiláttunk annak a munkának, hogy létrejöjjön egy olyan komplex csomag (dokumentumok, 
képzési tervek, jelzőrendszer, a témával foglalkozó szakértői munkacsoport stb.), ami támogatja a ránk 
bízott gyerekek és vezetők nagyobb biztonságát (a fizikai biztonságtól a lelki bántalmazáson át akár a 
különböző formákat öltő zaklatások témaköréig). Az őszi rendkívüli Országos Küldöttgyűlésen már 
bemutattuk a kezdeti eredményeket, és a küldöttek segítségét (is) kértük az információ terjesztésében. 

 A következő célokat tűztük ki magunk elé: 

-- Jöjjön létre egy írásos, rövid anyag, ami egyszerűen alkalmazható tanácsokat, alapelveket tartalmaz -- 
őrsvezetők és vezetők számára. 

-- Jöjjön létre egy rövid ismeretterjesztő anyag (egy oldal vagy néhány infografika), amit a gyerekeknek 
szánunk. 

-- Álljon fel egy jelzőrendszer, olyan szakértő cserkésztestvérek bevonásával, akiket hívni lehet, ha baj 
van -- akár gyerekként vagy vezetőként ill. akár gyanú vagy megtörtént események esetén. 
-- Jöjjön létre egy olyan (nagyobb) anyag, amivel a VK-rendszeren belül most tanított ismereteket frissíteni 
lehet az eredmények fényében. 
-- Nézzük át a jogi lehetőségeinket és a szankciókat ebben a témában, és tegyük meg a megfelelő 
lépéseket a jobb szabályozásra (ha kell). 

Ezeket a célokat teljes egészében 2018-ban tervezzük elérni. A folyamat koordinálását Rudanné Németh 
Csenge vezeti. 

 

Alumni – FECSKE 

2017-ben elindult a fejlesztése egy olyan online, feladatdelegálást támogató platformnak, aminek célja a 
felnőtt, csapatokban már esetleg nem aktív korosztály bevonása az országos ill. kerületi szintű 
háttérfeladatokba. A FECSKE-közösség egyik célja az lenne, hogy a már (vagy épp) nem aktív 
cserkészeink számára lehetőséget adjunk a “mozgalom közelében maradásra”, a másik oldalon pedig így 
tehermentesítsük valamelyest a kerületi ill. az országos szintű vezetést -- ezzel is megalapozva egy jóval 
nagyobb szervezet feladat-megosztó ill. -összegyűjtő mechanizmusait. 
A FECSKE-rendszer jelenleg az első tesztelési szakaszban van, ill. nemsokára elindul a nyilvános teszt 
is. A projekt vezetője Rudan János (25.) cst. 
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Lelki közösségek (lásd a külön beszámolókat)  

 

Mozgalmi alaptevékenységet támogató területek 

 

Iroda helyzete 

Az MCSSZ irodája az év nagy részében az előző évi, csökkentett létszámmal működött, szeptemberig a 
szövetségi igazgató, Újsághy Géza irányítása alatt. Ősszel több folyamat is történt párhuzamosan: 
egyrészt Géza elköszönt tőlünk, másrészt elindult az EFOP. 1.3.6-os nagyprojektünk, amelynek keretében 
Szabó Márton projektmenedzser alatt új projektcsapat kezdett formálódni. Az év végére az EFOP 1.12.1-
es nagyprojekt is véglegesült (2018. január 1-jei indulással). A két nagypályázatra összesen kb. 30 
munkatársat terveztünk felvenni -- ez a folyamat már az ősz során elindult. Ill. ennek keretében új 
irodahelyiség keresése is szükségessé vált, mivel a tervezett munkatársi létszám meghaladta a 
Tömörkény utcai székház befogadási kapacitását. 
Az új irodahelyiséget (a Margit körúton) decembertől kezdtük kialakítani, az (azóta megvalósuló) tervek 
szerint elsősorban a projektmunkatársak dolgoznak itt, míg a Tömörkény utca megmaradt a titkárság 
(Kollár Tamás vezetésével) és a pénzügy (Kovács András vezetésével) számára. Mindkét iroda alkalmas 
esténként önkéntes megbeszélések fogadására is -- ezt a lehetőséget elsősorban az országos szintű 
bizottságok (pl. Külügy, Felügyelőbizottság, OT) használják ki, de ezeken túl is egyre népszerűbb.  

Forrásteremtés -- nagypályázatok 

Az EFOP 1.3.6.-os sorszámú “Imre herceg terv” nevű nagypályázat 2017. nov. 1. óta indult el. Az uniós 
támogatású projekt célja, hogy a hátrányos helyzetű településeken élő gyermekek és fiatalok élményalapú 
programok során megismerhessék a társadalmi szerepvállalás jelentőségét, hogy ez által életrevaló, 
magukért és másokért felelősséget vállalni tudó felnőttekké válhassanak. Célunk továbbá, hogy a 
fejlesztést a cserkészet javára fordítva olyan programok és képzések is megvalósulhassanak, amelyek 
hiánypótlóak a cserkészet munkája szempontjából. 
A projekt fő moduljai: 
Vezetőfelkészítési modul: 
A VK-rendszerünk “alapműködésen túli támogatására” fókuszál ez a modul. Ennek keretében egyrészt a 
VTK-k, vezetői továbbképzések infrastrukturális és módszertani támogatására van lehetőség (ennek célja 
a VTK rendszerének újraélesztése, integrálása a fő VK-szintek mellé). Másrészt a modul céljai közé 
tartozik a VK-törzsek felkészítésének támogatása a kiképzőképzés formáinak népszerűsítésével, ill. a 
kiképzőképzők utánpótlási rendszerének kiépítése. Ezenkívül a modulon belül lehetőség van a VK-
rendszer kapacitásbővítésének eszköztámogatására (új VK-altáborok indítása esetén). 
Hálózatosodási modul: 
A modul célja a csapatok munkájának támogatása a csapatmentor-rendszer (a PFM-rendszer alapján 
történő) újjáélesztése által. A csapatmentorok célja a csapatvezetőségek mentorálása és támogatása 
lesz, a csapatok közti tapasztalat- és információcsere segítése, a csapatok kerületi körforgásba való 
bekapcsolása, ill. az új csapatok célzott támogatása a kezdeti időszakban. 
Programszervező és kommunikációs modul: 
A projekt keretén belül megrendezésre kerül néhány nagyobb program, ill. a projekten keresztül 
szeretnénk a kerületek programjait is támogatni eszközzel, infrastruktúrával. A megalapozottabb, 
átgondolt (külső) kommunikációs tevékenység pedig a cserkészet ismertségének növelését, ezáltal a 
csapatok toborzását célozza támogatásával. 
Módszertani fejlesztés modul: 
A projekt keretén belül szeretnénk a nagy, átfogó, már megjelent alapkiadványaink mellé további, 
speciálisabb, kisebb területeket célzó módszertani fejlesztő anyagokat tenni. Ilyen például a 
gyermekvédelemmel foglalkozó anyag, de készül anyag a vezetéstudománnyal vagy a hátrányos helyzetű 
gyerekek bevonásával kapcsolatban is. További kisebb kiadványokkal kapcsolatban is vannak terveink 
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(pl. a szakágak ill. a különpróbák területén), ill. a tervek között szerepel a Scouting for Boys újrakiadása 
is. 
A módszertani fejlesztést a tervek szerint informatikai platformokkal is támogatja a projekt, ez a rész 
tartalmazza többek közt a peldaul.hu tartalomfejlesztését, a cserkesz.hu informatikai fejlesztését ill. az 
ECSET további folyamatos fejlesztését is. Ezenkívül alakul a terve egy olyan részterületnek is, amely az 
eddig cserkész-témában írt anyagokat, tudományos munkákat, cikkeket, stb. szeretné összegyűjteni és 
rendszerezni, ill. további minikutatásokat folytatni a projekten belül. 
“Kísérleti csapatok” modul: 
A projekt része a hátrányos gyerekek bevonási lehetőségeinek tanulmányozása. Ennek része lesz 
egyrészt más szervezetekkel való tapasztalatcsere, majd a lehetőségek ill. tanultak kipróbálása néhány új 
/ régi, vállalkozó csapaton belül. A projekt végére terveink szerint olyan módszertani anyagok születnek 
majd, amik a hátrányos helyzetű térségeken működő cserkészcsapatok számára, ill. a működő 
csapatokba járó hátrányosabb helyzetű gyerekek integrálási lehetőségeinek témájában nyújtanak 
segítséget. 
 
Az EFOP 1.12.1.-es nagyprojekt 2018. január 1-jével indul el. A projekt elsődlegesen a Kárpát-medence 
szomszédos országai közötti tematikus együttműködések erősítését szolgálja az ifjúságügy, 
közösségfejlesztés és társadalmi felzárkózás területén. Az MCSSZ célja a projekten belül az összmagyar 
cserkészet erősítése, ill. a határon túli szövetségekkel való szakmai és személyes kapcsolatok erősítése, 
szélesítése. Emiatt a projekten belül megvalósuló tervek között szerepel a csapatmentor-rendszer 
kiterjesztése határon túlra is, a vezetőképzések közti tudásmegosztás, ill. a – több szövetség tagjai 
számára szóló – közös programok támogatása is. 
 

Forrásteremtés - ingatlanok 

 
Nagykovácsi Kastély komplexum  
2018. év elején megtörtént a műszaki átadás-átvétele a kastélynak. A munka egyik fő hátráltató oka a 
közműbekötés elhúzódása, illetve az ebből következő, erre épülő munkanemek kitolódása volt. 
A felújítás gyönyörűen sikerült, visszaállítottuk a kastély egykori fényét. Az üzemeltetés céljából 
létrehoztuk az MCSSZ tulajdonában lévő Cserkészingatlanok Nonprofit Kft.-t, amelynek ügyvezetője 
Szórád Előd lett. Előd az év során rengeteg munkát fektetett bele, hogy befejezze az építési projektet, 
valamint ezzel párhuzamosan előkészítse a komplexum üzemeltetését. Év végére sikerült a kastély előtti 
két épületet kiadni. A kastélyt elsősorban saját rendezvények, képzések, fogadások céljára szeretnénk 
használni, de az üres időkben rendezvényközpontként fogjuk hasznosítani. Láthatóan nagy az érdeklődés 
iránta.   
2017-ben kiköltözött a Makerspace az oktatási épületből. Ezt a hasznosítási terv szerint nem adjuk ki 
állandó bérlőnek, hanem a park terültén megvalósuló programokhoz lehet alkalmanként bérbe venni majd.  
A panzió épület rengeteg cserkész programnak adott helyet idén is. Sajnos megérett egy alapos 
felújításra, illetve szerkezeti hibák is jelentkeztek. A felújítást Előd előkészítette, jelenleg a forrásteremtési 
munka zajlik, pályázatot is beadtunk a felújításra (eredménye nincs még). Az üzemeltetés a Scoutmaster 
Kft-től decemberben átkerült a Cserkészingatlanok Nonprofit Kft-hez. 
A hátsó szolgálati házak sajnos továbbra is rossz állapotban vannak. Forrást nem találtunk a felújításukra, 
jelenleg nem használhatóak, jövőjük bizonytalan. A benne lakókkal a Cserkészingatlanok Nonprofit Kft. 
folyamatos egyeztetésben van. 
 

Sztrilich Pál Cserkészpark  
A cserkészpark területén idén is a hagyományos tábor jellegű programok, valósultak meg, illetve egyre 
népszerűbb esküvői helyszín is. Kiemelendő a Kolorádó Fesztivál, amelynek már második alkalommal 
adott otthont az ingatlanunk. Ez jelentősen emelte a helyismertségét, így a forgalmát is. 
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A parkot üzemeltető Scoutmaster Kft. ügyvezetője, Metz Márk Mini ötlete alapján a lebontott házakat 
egyelőre jurtákkal helyettesítjük. A Jurták gyártása elindult, előreláthatóan 2018 tavaszától fognak 
üzemelni.  
Elkészült a park 3 éves üzleti terve. Ennek során a bevételek jelentős részét a park fejlesztésére kívánjuk 
fordítani. Sajnos a megmaradt épületek állapota is hagy kívánni valót maga után. Talán a csűr igényli a 
legsürgősebb felújítást, amelyet 2018-ra terveznek. 
 

BiPi Villa  
A Nánási úti épületünk továbbra is a Scoutmaster Nonprofit Kft. kezelésében maradt. Az év során 
cserkészprogramoknak adott otthont, más jellegű felhasználása jelenleg akadályokba ütközik. Erre az 
ingatlanra vonatkozóan is elkészült a 3 éves üzleti terv, amely egyelőre többféle felhasználási módot vázol 
fel. Erről 2018-ban várható döntés.  
 

MCSSZ székház (Tömörkény utca)  
A székházat az elmúlt évekhez hasonlóan használtuk. A pince szint raktárként funkcionál, az alsó két szint 
ki van adva és a legfelső, tetőtéri szintet használja az MCSSZ országos irodája. Ennek terhelése 
jelentősen csökkent az év végén, amikor az EFOP projektünk terhére a Margit körúton béreltünk irodát. 
Sajnos a Tömörkény utcai ingatlanunk állapota erősen leromlott, amelyet 2017-ben több ízben is beázások 
rontottak.  
Az MCSSZ székház alsó két szintjének bérleti szerződései 2019-ben fognak lejárni. Ezért 2018-bn elő kell 
készíteni az épület további hasznosítási tervét, illetve forrást kell találni egy teljeskörű felújításhoz. 
 

Kecskeméti Cserkészház  
Sajnos ebben az évben sem sikerült forrást találni az ingatlan felújítására. A VIII. Cserkészkerület 
gondozza az ingatlant és elkészítette a fejlesztési terveit.  
 
 

Miskolci Cserkészház  
A Miskolci Cserkészház felújítására a helyi Önkormányzat pályázati pénzből elkülönített számunkra forrást 
a ház felújítására. Ez azonban csak az ingatlan egy részének felújítását fedezi, és arra sincs garancia, 
hogy azt is teljesen. Az elmúlt években az építőipari árak olyan mértékben emelkedtek, hogy ennek a 
kockázatnak az elhárításán még dolgoznunk kell. 
A II. Cserkészkerület gondozza az ingatlant és a legszükségesebb szinten tartási munkákat elvégezték.  
 

Derecskei Cserkészház  
A jelenlegi derecskei cserkészház nem alkalmas cserkészprogramok befogadására, illetve az állapota is 
romlott sajnos. Ezért a helyi cserkészek, a kerületi és az országos elnökség közös döntése alapján 2018-
ban értékesítjük, és az árából egy új ingatlant, egy korábbi gyerektábort vásárolunk ugyanezen a 
településen. Az értékesítés előkészületei megtörténtek a Cserkészingatlanok Nonprofit Kft 
közreműködésével. 
 

Bagolyvár (Szombathely)  
Az ingatlannal kapcsolatban nincs változás. Elakadtak a tárgyalások az Önkormányzattal, amely a régi 
szombathelyi cserkészház visszaszerzésére irányultak.  
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Zalaegerszegi csapatotthon  
Nem történt változás.  
 

Visegrádi lakás  
Nem történt változás.  
 

Informatikai háttér – ECSET 

A 2017. év során teljes mértékben megújult a Szövetség nyilvántartó rendszere, az ECSET. A korábbi, 
2011 óta üzemelő rendszer kiváltása már régóta tervben volt. Készült is erre egy új fejlesztés, még a 
TÁMOP projekt keretében, de ennek üzembeállítását számos alapvető hiányosság hátráltatta. Az év 
elején arra az álláspontra jutottunk, hogy a korábbi fejlesztés foltozgatása helyett, az elkészült 
specifikációkat figyelembe véve, önkéntes munkában egy új, hamar üzembeállítható rendszert építünk fel. 
Ez a munka 2017. februárjában indult, és június elejére már olyan készültségbe ért, hogy át tudtunk állni. 
Az új rendszerben elérhetővé váltak azok a korábbi fejlesztésben is megálmodott lehetőségek, mint 
például a rajok, őrsök nyilvántartása. 
A korábbról már meglévő adatok migrációja az átállás során automatikusan történt, nem volt szükséges 
például a csapatok részéről újra feltölteni a tagok adatait.  
Az év folyamán időről időre újabb funkciókkal bővült a rendszer, nyár elején elkészült a megújított 
táborozási adminisztrációs modul, ahol térképes felületen hozzáférhetővé tettük a korábbi 
engedélykérésekben szereplő táborok helyszíneit. Nyár végén a hírlevél küldés került beépítésre, ami 
addig egy különálló rendszerben némileg ad-hoc módon működött, az integriációnak köszönhetően azóta 
személyre szabva, hetente, automatikusan kerül kiküldésre, és megfelelő hozzáféréssel az egyes 
tisztviselők közvetlenül tölthetik fel a híreiket. Az eseménynaptárak szintén beépítésre kerültek a 
rendszerbe, így minden szervezeti egység egységes felületen rendszerezheti a programjait. A naptári év 
vége felé, a januári éves jelentésekre készülve elkészült a tagok csoportos szerkesztésének, excel export-
importjának, és a jelentések leadásának lehetősége. 
 

Szervezeti tevékenységek 

Országos testületek működése 

Országos Tanács  
Az Országos Tanácsnak a 2017-es évben 5 ülése volt (ill. egy ülés megtartása nélküli határozathozatali 
alkalom). Az év legfontosabb témája egyértelműen a stratégiaalkotás folyamata volt, amely több ülésen is 
nagy hangsúllyal szerepelt, ill. az ülések közötti időszakban is zajlottak a véleményezési, előkészítési 
folyamatok. Az MCSSZ stratégiáján kívül fontos témakör volt még a VK-szabályzat ügye, ill. (harmadik 
legfajsúlyosabbként) említésre méltó, hogy OT üléseken kemelt fontosságúak voltak az OKGY-kre készülő 
anyagok (mind a beszámolók, mind az őszi ASZ-módosító javaslatok.) 
  
KET – Kerületi Elnökségek Találkozója  
2017 nagy eredményének tartjuk, hogy kialakult az a rendszer, amely a kerületi elnökségek közös 
találkozási, tudásmegosztási, szakmai egyeztetési platformját célozta. Megállapodtunk abban, hogy 
évente két találkozót tartunk, ill. azok a fókuszok is kialakulnak lassan, hogy milyen területek, kérdések 
mentén lenne a leghasznosabb ezeket az alkalmakat szakmailag vezetni. Kicsit túlmutat a 2017-es éven, 
de külön öröm számunkra, hogy a 2018-as tavaszi találkozón az időközben tisztújításon átesett kerületek 
új Elnökségei is részt vettek, és hogy a kerületek részvételi aránya igen magas. Így a szeptemberi 
találkozóban már remélhetőleg funkciók szerinti, tematikus szekciók is helyet kaphatnak majd, újabb 
lépéssel emelve a találkozók szakmai színvonalát. 
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Felügyel őbizottság (lásd a külön beszámolót) 
 
Etikai Bizottság  (lásd a külön beszámolót) 

Szervezeti fejlesztés -- stratégiaalkotás folyamata 

2017-ben folytatódott a Magyar Cserkészszövetség 2027-ig szóló stratégiai tervének a megalkotása. Ez 
az Országos Tanács és az Országos Elnökség egy közös munkacsoportban végzi.  
Az év végére elkészült a javaslat végleges szövege. Az év során a koncepcionális szakasz után már sor 
került egy széleskörű tagsági egyeztetésre. Az interneten tettük elérhetővé a tervezet szövegét, amelyhez 
szabadon hozzá lehetett szólni. A kerületi elnökségekkel is egyeztettünk a tervezetről. A beérkezett 
véleméyneket a munkacsoport feldolgozta és a további munkák már ezek figyelembevételével haladtak. 
A végleges szöveget 2018. első félévében bocsátjuk újra vitára és széles körű egyeztetésre, majd a tervek 
szerint még ebben a félévben fogja elfogadni az OT a végleges stratégiai dokumentumot. 
Terveink szerint a dokumentumot egy kiadvány formájában is el fogjuk juttatni a csapatokhoz.  
 

Kerületi koordinációjú tevékenységek 

I. Cserkészkerület 
 A 2017-es év mozgalmas időszaka volt az I. cserkészkerületnek. Számos kerületi program került 
megrendezésre, ahol kifejezetten támogattuk az alulról jövő kezdeményezéseket a kerületi pályázati 
rendszerünk segítségével. Szándékunk volt a kósza korosztály megszólítása, nemsokára lesz (már 2018-
ban) a második Kósza Kaland program, ami reméljük folytatódni fog. 
 Emellett a X. kerülettel közösen rendeztük meg a cserkésznapot a már majdnem kész :) 
Kastélyparkban. A pesti kerülettel igen aktív volt amúgy is az együttműködés, a közös ŐVK-knkban a 
kísérleti „Falka” altábor debütált nagy sikerrel, a STVK-nk pedig két táborral indult. Ezáltal nagyot léptünk 
a már égető kapacitásbővítés szempontjából. 
 Infrastrukturálisan is történt előrelépés, az ŐVK táborhellyel 3 évre megállapodtunk a feltételekről 
(pl. átalánydíj), valamint a küldöttek támogatásával a megtakarított pénz cserkész-érdekeltségen belül 
befektetésre került, ennek köszönhetően épülnek most a Sztrilich Pál Cserkészparkban jurták. 
 A kerületi vezetésben vérfrissítésre került sor, februártól új életerős csapat vette át a stafétát. A 
jelenleg 47 csapat aktívan működik és bővülnek is, amit jól mutat, hogy idén átléptük a 4000 fős 
taglétszámot összesen. 
 
 

II. Cserkészkerület 
Alapadatok: 590 cserkész, 17 csapat 
 
Mi volt a 3 legfontosabb eseménye / ügye az elmúlt évnek a kerületben? 
 
Több nagyszabású, és kisebb program szervezése van a hátunk mögött, melyek közül az alábbiakat 
érdemes kiemelni: 
 
Gulág Emléktúrát szerveztünk Kolozsvárra, ahová a II. Kerület szinte minden csapata delegált 6+-os 
résztvevőket. A program célja a történelmi emlékezet volt: Kolozsváron bejártuk a Gulág-Gupvi táborok 
deportálási útvonalát, az események főbb stációit, és a résztvevők megismerkedtek a történelem ezen 
sötét múltjával. A történelmi háttér ismereteket Murádin Jámos a Sapientia Egyetem dékánja szolgáltatta 
számunkra, aki az előadásokon túl az egyetem időszaki kiállítását is bemutatta számunkra. 
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Természetesen felvettük a kapcsolatot a kolozsvári cserkészekkel is, akikkel közös vacsorával 
egybekötött beszélgetést szerveztünk. 
 
Sárospatak mellett Hercegkúton került megrendezésre a II. Cserkészkerület Nagytábora a KNT. A nyolc 
napos táboron 12 csapat 300 cserkésze képviseltette magát, és a kerület életében először családos 
altábort is szerveztünk. A tábor célja a kerület identitásának kialakítása, illetve a csapatok közti 
együttműködés kialakítása volt. 
 
Hernádvécsén a Hotel Vécsecityben szerveztük meg a II és IX. Kerület közös konferenciáját, ahol 
kizárólag a csapatvezetők vehettek részt. A három napos konferencián a vezetők által felvázolt 
problématerületek mentén szerveztük, külső előadók bevonásával (pl. Miskolci Egyetem Szociológiai 
Tanszéke)  igyekeztünk választ adni a kérdéseikre, illetve az eddig tabuként kezelt témákat is igyekeztünk 
körbe járni. Főbb témakörök: vezetői kiégés, szexuális nevelés a cserkészetben, korosztályi cserkészet. 
A konferenciát egy kérdőíves kutatás előzte meg, amikor is 100 fő cserkész korosztályú fiataltól beérkezett 
válaszokat elemeztük ki óriási tapasztalatokat szerezve ezzel.  
 
Kiemelt eseményként nem kis erőfeszítéssel a KNT mellett őrsvezetőképsét is szerveztük Füzéren, 
melynek lezárásával 21 képzett cserkészt tudtunk “biztosítani” a csapatoknak.  
 
Mi volt a 3 legnagyobb eredmény a kerületben? 
 
A Cserkész-Civil Ház felújítására 200 millió Ft-ot sikerült elnyernünk az Miskolc MJ Város 
Önkormányzatától, vagyis a beruházáshoz szükséges forrás majdnem felét előteremtettük. 
 
A térségünk ifjúsági életében fontos szerepet kezdünk betölteni, ha ifjúságügyről van szó kiemelten 
kezelnek minket: konferenciákra, kiemelt városi rendezvényekre személyes meghívókat kapunk, és 
számítanak a részvételünkre: civil nap, városi civil karácsony, stb. 
 

III. Cserkészkerület 
Kerületünk legnagyobb eredményei között elsőként említeném a kerületi segédtiszt képzés lebonyolítását. 
A képzés vezetője Bangó Orsolya segédtiszt volt. Neki és a vele együttdolgozó cserkészvezetők 
munkájának köszönhetően tizenhat cserkész tehette le a segédtiszti fogadalmat. Teljesítményükben rejlő 
potenciák a kerület szellemi kapacitását növelik, közösségük erősíti a kerületi munkát és reményeink 
szerint ez által a kerületben tevékenykedő cserkészek számosságára is jótékony hatást gyakorol. 
Másodikként említeném a CseVeTát, azaz a cserkész vezetők találkozóját, melyre évről évre nagyobb az 
érdeklődés illetve a részvevők száma, s ami kapcsán szükséges megjegyezni ifjú és fiatal – frissen végzett 
- vezetők mind nagyobb számú bekapcsolódását. Harkay Gabriella ötlete nyomán megvalósult program, 
erősíti a vezetői hivatástudatot, és szerves része a vezetők kikapcsolódásának is. Harmadikként 
említeném, az anyagi gyarapodás tekintetében tett lépéseinket. Ennek első lépése, megalapítottuk a 
Boldogulás Ösvényein Alapítványt. Alapítványunkkal önálló pályázati forrásteremtés révén minden 
eddiginél nagyobb mértékben tudjuk meglévő és alakulófélben lévő csapatainkat támogatni, nagyobb 
mozgásteret biztosít a kerületi programok szervezésében és a kerület eszközállománya is hosszú évek 
után bővülni tud. 

Az éves jelentések alapján 727 cserkésszel és 19 csapattal a kerületek sorában a középmezőnyben 
vagyunk. Igyekszünk a segítségre szoruló csapatokat erősíteni. Reméljük, a régi-új kerületi mentorunk 
sokat tud majd ebben segíteni.  
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IV. Cserkészkerület 
A kerületben 660 cserkészünk van, 16 csapatban. A 2017-es év legfontosabb jellemzője volt, hogy 

sok vihar után nyugalom és összetartás érződik a kerületben. A csapatokban zajlik a munka, vannak 
kerületi programjaink (2017-ben a 3 legfontosabb: Regösnap, Cserkésznap, Mikuláskupa); tavaly hosszú 
szünet után kerületi ŐVK-t (KÖDVK) tartottunk, és 2018-ban készülünk a következő évfolyamra. A képzett 
vezetőink növekvő arányának másik fontos része, hogy egyre több a kerületből érkező jelölt a STVK-kban 
is. A csapatok kezdik megismerni egymást, és az együttműködés, bajtársiasság hangulata egyre inkább 
elterjedőben van – vagyis 2017 jó alapja lehet a következő évek egyenletes növekedésének. 
 

V. Cserkészkerület 
Az V. cserkészkerületben 11 csapatban 611 cserkész tevékenykedik. 2017 három legfontosabb 

eseménye közül az első egyértelműen az Árvízi Cserkésznap, amelyik a leghosszabb múltra visszanyúló 
és legtöbb erőforrást megmozgató programja a kerületnek. 2017-ben is hatalmas sikerrel került 
megrendezésre, így népszerűsítve a cserkészetet a város felé és megmutatva, hogy milyen sokan 
vagyunk -- ezúton is köszönet érte minden szervezőnek. 

Ezenkívül idén is megtartottuk a PHD-t, amely a kerület vezetőit célzó programunk: fókuszában a 
tapasztalatcsere és a szakmai fejlődés áll. 

És itt kell még megemlíteni a Bogáncs ŐVK-t, amely kihagyások után indult újra idén: a törzs 
hosszú és alapos (a KKK-t is bevonó) felkészülési szakasz után méltán sikeres képzési évet zárt. Ezt a 
tavalyi év legnagyobb eredményei között is érdemes feltüntetni. Illetve az eredmények közé kívánkozik 
még, hogy 2017-ben 3 csapatban is új csapatparancsnoka lett a kerületnek; ezzel növelve a fiatalok 
részarányát a vezetésben. 
 

VI. Cserkészkerület 
A kerületben 18 csapat van, 1140 cserkész. A tavalyi évben a „hagyományos” programjaink 

zajlottak ismét nagy sikerrel – Kerületi Szent György napot szerveztünk áprilisban; októberben MagVeTő 
vezetői találkozót, illetve zajlottak a KószaKaland eseményei is. 

A kerület egyik legfontosabb pillére a vezetőképzés: 2017-ben is lezajlott az ŐVK, az év egyik 
legfontosabb eredménye pedig a STVK megújulása volt – a törzs egy teljes éven keresztül (a KKK-sok 
bevonásával is) készült a következő képzésre. Ennek eredménye egy új, moduláris elemeket is magába 
foglaló képzési rendszer lett, aminek a gyakorlati visszajelzései (szeptember óta) is azok, hogy sikerült a 
jelöltek / csapatok igényeihez jobban illeszkedő, képzési szempontból magasabb színvonalú VK-
koncepciót megalkotni. Reméljük, a képzés második fele is beváltja a hozzá fűzött reményeket. 

2017 további eredményei még, hogy a kerület csapattámogató belső pályázatokat írt ki; ill. hogy 
a Pécsi Egyházmegye püspökségével zajló együttműködés keretében kerületi szintű támogatásokat 
tudunk biztosítani a vezetők ill. cserkészek lelki programjaira. 
 

VIII. Cserkészkerület 
A kerületben 852 cserkész él 21 csapatban. 2017 legfontosabb eseménye a Kerületi Nagytábor 

volt; de emellett az „állandó” kerületi programok sem vesztettek lendületükből (pl. a Cserkészolimpia 
Jászberényben, az Éjszakai Hadijáték Kecskeméten, vagy a SzoMiCs Szolnokon). A vezetőképzés 
területén változatlanul fontos, a kerület identitásának is részét képező elem a BŐK, és 2017-ben a kerület 
STVK-t is indított (bár a tábor megvalósulása 2018-ra marad.) A vezetők minél jobb képzését célozzák a 
VTK-k is, ami már 2017-ben is szerepelt a kerületi eseménynaptárban – kis kitekintés, hogy az azóta 
(2018-ban) lezajlott, sorban legfrissebb VTK nagy sikerrel zárult. 
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IX. Cserkészkerület 
A IX. kerület az MCSSZ legkisebb, de legdinamikusabban növekvő kerülete – 321 cserkész, 13 

csapat. 2017 legfontosabb eseménye a Kerületi Nagytábor volt, ami több mint 20 év kihagyás után fontos 
alkalma volt annak, hogy megünnepeljük a kerület újjászületését, és megerősítsük a kerületi identitást. 

A kerület másik fontos pillére a GRUND-ŐVK, ami (a KNT miatt) egy év szünetet tartott 2017-ben, 
ám ez alatt lezajlott egy generációváltás a törzsben, összeállt az új törzs, és alapos felkészülés után 
összeszedetten vághat neki a 2018-as évnek. 

A fontos eredmények között lehet megemlíteni még a kerületi pozíciókban történő változást – 
fontos jele a növekedésnek, hogy ugyan még mindig nagyon szűkösek az emberi erőforrások, de mégis 
vannak utódok a pozíciókra, akár a Kerületi Elnökségben, akár az ŐVK vezetésében. Illetve nagy 
nyugalmat ad a további fejlődéshez az, hogy a kerület anyagi háttere kiszámítható és rendben van. 
 

X. Cserkészkerület 
A 2017-es év nagyon izgalmas volt a X. kerület életében, izgalmasabb, mint az I. kerületben. :) Sok minden 
történt, VK-támogatás megújítása, új ŐVK-altábor indítása, 2 STVK tábor,  Cserkészödör lomtalanítása. 
És az I-X. kerületi cserkésznap, ami hatalmas siker volt. 
Sikerült egy csapatparancsnoki konferenciát megszervezni, ahol a cspk-k megismerhették egymást és 
tanulhattak egymástól. 
Jelenleg 53 csapatban cserkész tevékenységet folytat 2428 fő.  
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