A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-542
2019. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

2020.10.19 13:17:03

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG
Nyilvántartási szám:

0 1

Időszak terjedelme: egész év

0 2

0 0 0 0 0 0 1

töredék év

2 0 1 9
0 1
0 1
időszak kezdete

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Tárgyév:

2 0 1 9

2 0 1 9
1 2
időszak vége

3 1

Nyomtatva: 2020.10.19 13.23.46

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2 0 1 9

01 Fővárosi Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

2 0 1 9
0 1
0 1
időszak kezdete

2 0 1 9
1 2
3 1
időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
Szervezet neve:

MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG
Szervezet székhelye:
Irányítószám:

1 0 2 5

Közterület neve:
Házszám:

Település:

BUDAPEST
Közterület jellege:

TÖMÖRKÉNY
3/A

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Nyilvántartási szám:

0 1

Ügyszám:

0 1 0 0

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Ajtó:

0 2

0 0 0 0 0 0 1

/P k.6 0 0 0 1

1 9 0 0 6 7 0 5

/ 1 9 8 9

2

4 1

BEDEKOVICS PÉTER PÁL

Képviselő aláírása:
Keltezés:
BUDAPEST

2 0 2 0

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

0 9

2 6
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

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

B.

Forgóeszközök
I. Készletek

C.

2 330 968
0
2 324 968

737 152

32 430

III. Értékpapírok

28 582

IV. Pénzeszközök

695 617

Aktív időbeli elhatárolások

183 468

2 350 647
6 000

-574

394
12 559

2 357 429
782

6 000

II. Követelések

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

32 430

758 030
394

-505

10 277
28 582

-69

718 777
520 707

3 251 588

31 856

3 636 166

564 007

31 950

609 701

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke
I. Induló tőke/jegyzett tőke

3 195

II. Tőkeváltozás/eredmény

367 018

26 954

592 762

III. Lekötött tartalék

0

0

IV. Értékelési tartalék

0

0

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek

183 283

4 996

6 583

10 511

7 161

0

0

792 514

-94

1 178 081

I. Hátrasorolt kötelezettségek

0

0

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

III. Rövid lejáratú kötelezettségek
G.

3 195

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

792 514

-94

1 895 067
3 251 588

1 178 081
1 848 384

31 856

3 636 166
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele

4 536

4 224

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

0

előző év

tárgyév

9 779

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

18 726

14 003

0

0

0

994 676

882 414

994 676

882 414

21 140

23 109

21 140

23 109

0

0

0

0

962 311

676 317

962 311

676 317

18 688

154 574

18 688

154 574

1 149

2 254

1 149

2 254

1 000 361

888 892

9 779 1 014 551

898 671

ebből: közhasznú tevékenység
1 000 361
bevételei

888 892

1 000 361

888 892

495 124

-416 493 023

236 533

322 724

3. Egyéb bevételek

14 190

előző év
helyesbítése

Összesen

ebből:
- tagdíj
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
ebből: adományok
4. Pénzügyi műveletek
bevételei
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

5. Anyagjellegű ráfordítások

492 492

-416 491 157

6. Személyi jellegű ráfordítások

236 533

322 724

14 190

2 632

1 866

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
7. Értékcsökkenési leírás

73 999

8. Egyéb ráfordítások

13 907

1 589

147

91

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

817 078

-4 996 882 309

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

817 078

882 309

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)

183 283

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

-4 580

4 996

66 748

6 583

10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)

183 283

4 996

6 583

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

232

2 864

35

73 999

161

14 139

1 750

147

91

819 942

-4 996 884 371

817 078

882 309

2 062

11 326

7 717

194 609

815

556

815

10 511

7 161

193 794

-4 580

4 996

66 783

14 300
556

4 996

13 744
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Vállalkozási tevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

(Adatok ezer forintban.)

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás

459 884

92 165

459 884

92 165

1 535

5 670

1 535

5 670

419 999

578 482

419 999

578 482

33 811

1 237

33 811

1 237

1 202

1 027

1 202

1 027

18 668

154 574

18 668

154 574

ebből:
- normatív támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
ebből:
- normatív támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól,
nemzetközi szervezettől
származó támogatás
E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján átutalt
összeg
F. Közszolgáltatási bevétel
G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Szervezet

MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG
1.2 Székhely
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

3/A

1 0 2 5

Település:

BUDAPEST
Közterület jellege:

TÖMÖRKÉNY
Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:
0 1 0 0 / P k .6 0 0 0 1

1.3 Ügyszám:
1.4 Nyilvántartási szám:

0 1

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 2

/1 9 8 9

0 0 0 0 0 0 1

1 9 0 0 6 7 0 5

2

4 1

BEDEKOVICS PÉTER PÁL

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

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

IFJÚSÁGNEVELÉS

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

sport, ifjúsági ügyek

2011. évi CLXXXIX. tv 13. § (1) 15. pont
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: gyermekek (8-14 év), fiatalok (15-20 év)
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

13000

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2020.10.19 13.23.47

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-542
2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG
5. Cél szerinti jutattások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

Tárgy év

6.1 Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

6.2 Tisztség

Előző év (1)

Tárgy év (2)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)
Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG
(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok
B. Éves összes bevétel

Előző év (1)

Tárgyév (2)

1 014 551

898 671

1 202

1 027

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

419 999

578 482

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

593 350

319 162

H. Összes ráfordítás (kiadás)

814 946

884 371

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

236 533

322 724

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

817 078

882 309

K. Adózott eredmény

198 790

13 744

30

30

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

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
Igen

Nem

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

Mutató teljesítése

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

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG
Támogatási program elnevezése: Imre herceg terv - közelebb egymáshoz (EFOP-1.3.6-17-2017-00001)
Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017.10.31-2021.05.31

Támogatási összeg:

809 379 413

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

279 373 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 279 373 000
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

112 502 713
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

164 332 000

Dologi

114 939 000

Felhalmozási

102 000

Összesen:

279 373 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
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2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG
Támogatási program elnevezése: Lépj át a határaidon! - EFOP-1.12.1-17-2017-00009
Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrás Támogatás-kezelő
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2018.01.01-2020.12.31

Támogatási összeg:

667 480 928

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

267 132 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 267 132 000
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

132 821 680
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

142 488 000

Dologi

75 262 000

Felhalmozási

49 382 000

Összesen:

267 132 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG
Támogatási program elnevezése: EFOP-1.3.5 "Mesélj Nagyi!" Az MCSSZ társadalmi szerepvállalásának erősítése
Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017.04.01-2020.03.31

Támogatási összeg:

24 998 625

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

6 695 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 6 695 000
- tárgyévben folyósított összeg:

9 708 018

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

5 078 000

Dologi

1 617 000

Felhalmozási

0

Összesen:

6 695 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
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2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG
Támogatási program elnevezése: Határtalanul! - Cserkészen a Kárpát-medencében tábor
Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrás Támogatás-kezelő
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2019.06.01-2019.10.31

Támogatási összeg:

50 000 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

50 000 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 50 000 000
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

50 000 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Köszöntő
A 2019-es esztendő egy nagyon intenzív év volt a Magyar Cserkészszövetség életében. Az
előző évet úgy zártuk, hogy jelöltek hiányában nem tudtunk tisztújítani, így
Tidu-José-Hangya elnökség vállalta, hogy a májusi küldöttgyűlésig tovább vezeti a
szövetséget. Ezért nagyon hálásak vagyunk nekik!
Hála Istennek tavaszra már megmozdult Szövetségünk, olyannyira, hogy két jelölt csapat is
előállt. Nagyon köszönjük Ákosnak, Marcinak és Endrének, hogy ilyen hangnemben tudtuk
megosztani, időnként megvitatni a tisztújítás előtti néhány hétben elképzeléseinket, illetve,
hogy azóta is vállalnak különböző feladatokat az MCSSZ-ben! Mi pedig köszönjük
ismételten a bizalmat, mellyel az országos küldöttek bennünket megtiszteltek. Immár egy
éve végezzük a ránk bízott feladatokat.
2019-ben számtalan esemény történt a Szövetségben, melyekről alábbiakban részletesen
olvashat mindenki. Jó látni, hogy az ifjúságnevelés milyen sok formában és milyen sokak
munkája által van a Magyar Cserkészszövetség életének középpontjában, milyen sok
munkával törekszünk emberebb emberekké és magyarabb magyarokká válni,
cserkészfogadalmunk megtartásával és Istenünkbe vetett bizalommal.
Köszönetet mondunk minden cserkésznek, vezetőnek és munkatársunknak, aki
Szövetségünk munkáját segítette. Köszönetet mondunk Szövetségünk támogatóinak is,
valamint mindazoknak, akik a magyar cserkészekbe bizalmat helyeztek az elmúlt év során.
Legyen Istennek hála mindazért, amit 2019-ben a magyar cserkészet el tudott végezni, s
kérjük Őtőle az előttünk álló időkre is az áldást, különösen is ezekben a nehéz, gondterhelt
és kihívást jelentő napokban!
Kelt: Budapesten, az Úr 2020. esztendejének Szent György napján,
Jó munkát!
Bedekovics Péter cst. (43.)
országos elnök

Az Országos Elnökség munkája
Az Országos Elnökség munkája szervesen kapcsolódik az ezen beszámoló különböző
fejezeteiben kifejtett tevékenységekhez, azokon kívül, “sterilen” nem is nagyon lehet
bemutatni. Elnökségünk leginkább folyamatok indításával, követésével és támogatásával
dolgozik, melyek a mozgalmi és szervezeti munkát igyekeznek segíteni. Az alábbiakban
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minden elnökségi tag és elnökségi tanácsadó egy rövid kivonatban összefoglalja a 2019-es
tevékenységét.
Az Országos Elnökség önkéntes munkája 2019-ben:
- 227 nap elnökségben (2019.05.19 - 2019.12.31)
- Elnökségi ülések:

-

Ülések száma

Résztvevők
(átlagosan)

Időráfordítás
(átlagosan)

Összesen

27 db

6 fő

4 óra

648 óra

1089 levélszál az elnökségi levelezőlistán, ami 4,79 levélszál/nap.
és további rengeteg személyes és csoportos találkozó, beszélgetés, telefonálás,
videkonferencia, VK-látogatás és egyeztetés.

Országos elnök
Nagyon nehéz egy rövid bekezdésben összefoglalni a 2019-es munkát, s még nehezebb
talán elválasztani a 2020-as hónapoktól. A tisztújítás utáni hónapok egyrészt az elnökségi
feladatok átvételéről, másrészt a Szövetség napi működésének biztosításáról szólt. A kettő
erős szimbiózisban. Nehéz volt megtapasztalni, hogy annyira sok a sürgős dolog, hogy a
stratégiailag fontosra nem jut idő. Ez néhány hónap elteltével változott. Az általános
működés mellett (keddi elnökségik, egyeztetések egymás között, felkészülés az
elnökségikre, OKGY-k stb.) mellett a legfontosabb területei a munkámnak:
● az elnökség vezetése, különös figyelemmel a stratégiára és a lelkiségre - az
elnökségi tagokra való személyes odafigyeléssel (másfélórázás) - ebben nagy
segítségemre van Rudan Jani, az OE munkájának koordinálásáért felelős elnökségi
tanácsadó
● a Szövetség képviselete különböző fórumokon, különösen is nemzetközi színtéren az OKB-val szoros együttműködésben - ebben nagy segítségemre van Böröczky
Csongor és Hári Marci
○ nemzetközi: WOSM, Európai Regionális Konferencia, Nem-formális Tanulás
Világfóruma, V4B3
○ hazai: egyházak, magyarországi szervezetek, ifjúságpolitika, kormányzat
● a Magyar Cserkészszövetségek Fóruma és az Összmagyar Kabinet munkájában
való aktív részvétel - ebben nagy segítségemre van Horváth Döme
● kerületekkel, kerületi elnökségekkel való kapcsolattartás (pl. KET, KKGY-k)
● MCSSZ külső kommunikációjában való aktív részvétel - szoros együttműködésben a
kommunikációs vezetővel, Réder Kristóffal
● az elnökségen belül én felelek továbbá a lelki neveléssel, egyházakkal kapcsolatos
kérdésekért és a gyermekvédelemért (mindkét területen az országos vezetőtiszttel
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való szoros együttműködésben) - ebben nagy segítségemre van a Mustármag és a
gyermekvédelmi munkacsoport, keresem a hatékonyabb kapcsolatot a lelki
közösségekkel.
Jó munkát!
Bedekovics Péter cst. (43.)

Országos ügyvezető elnök
Az országos ügyvezető elnöki teendőim során a fő sorvezetőm a Cserkészet 2027 alapján
készült programunkban leírt célkitűzések közül a Szervezetre és döntéshozatalra valamint a
gazdasági stabilitásra vonatkozó részek voltak. Így figyelmem elsősorban az Iroda és a
gazdasági társaságok működésére, az MCSSZ gazdálkodására, az ingatlanok kezelésére
valamint a szervezeti egységek összehangolására irányult.
Mindezeknek érdekében első lépésként a szövetségi igazgatói poszt szervezeti szerepkörét,
felelősségét és munkaköri leírását átalakítottuk és ehhez az új szerepkörhöz kerestünk egy
új személyt. A célunk az, hogy Országos Elnökségként olyan közeget teremtsünk az Iroda
munkatársai és a szövetség gazdasági társaságai számára, melyben hatékonyan és
megfelelő bizalmi légkörben tudnak dolgozni. Pólya Viktor csst. (Pó) az újfajta szövetségi
igazgatói munkakörben nemcsak közreműködött, hanem maga volt a hajtóerő ebben a
célkitűzésben.
Ezt követően az Iroda egy új fajta szervezeti működésben haladt tovább, illetve létrejöttek a
Kabinetek, mely eredmények elsősorban Pó kitartó munkájának köszönhetőek. A kabinetek
útra indítása fontos mérföldkő mely 2020-ban az OT tagok bevonásával csúcsosodik ki és
teremti meg az egyes testületek és szervezeti szintek közötti ügyek menti egyeztetéseket.
Fontos emellett, hogy az MCSSZ gazdálkodása kapcsán egységes, átlátható
keretrendszerbe tereltük a Szövetség, a CSINP és az SCM működését és egységes
struktúrájú éves üzleti tervek mentén figyeljük a gazdasági folyamatokat.
A programunk részeként egy forrásteremtéssel és gazdaságfejlesztéssel foglalkozó profi
munkatárs bevonását céloztuk meg, azonban megértve a helyzet és a feladatok
sokrétűségét a bevételi oldal fejlesztését részfeladatokra bontottuk. Szilágyi-Kovács Kata
friendraiser munkatársként vesz részt ebben a munkában, az Event Group Hungary Kft.-vel
pedig egy együttműködési megállapodás kereteit kezdtük el kialakítani, hogy partnerként
segítse a cégek rendezvényszervezési tevékenységét.
Mindezek mellett az EFOP projektek, a Nagykovácsi Kastélykomplexum elszámolását
valamint a Lechner Ödön Projektet követtem nyomon és támogatottam a munkatársakat a
sikeres előrehaladásban.
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A belső szervezeti működés hatékonyságának növelése érdekében az OT-val és a Kerületi
Elnökséggel igyekeztünk minél több ügyben egyeztetni. A kabinetek közül elsősorban a
Gazdasági Kabinet (és a 2020-as évben ebből kivált Ingatlan Kabinet) munkáját támogatom,
emellett nyomon követem és szükség esetén részt veszek a Digitális Kabinet munkájában.
Egyéb nem gazdasági fókuszú feladataim közé tartozott az elmúlt év során még BePe
támogatása a Szövetség külső képviseletében valamint a közreműködés az MCSSZF
ügyeiben.
Jó munkát!
Horváth Domokos csst. (121.)

Országos vezetőtiszt
Az országos vezetőtiszti feladatokat 2019. május 18-át követően Ronkay János Péter
(Hangya) korábbi vezetőtiszttől átvettem. A Szövetség nevelési munkája elég nagy terület,
hónapokig tart minden folyó ügynél felvenni a fonalat, illetve új kezdeményezéseket
beindítani. Elsődleges és sürgős terület a vezetőképzés volt, Kuti Szilárd cst. segítségével
sok energia ment erre a területre (VK szabályzat, különböző képzések). 2019 során egyre
gördülékenyebb kapcsolat alakult ki a szakágakkal, a különböző szakvezetőkkel - melyek
közül még mindig vannak betöltetlen feladatkörök sajnos. Ezen folyamatosan dolgozunk már látszik a fény az alagút végén.
2019-ben előterjesztettük, és a decemberi OKGY ezt a javaslatot el is fogadta, hogy az
Országos Vezetőtiszti Testület (OVTT) és az Országos Vezetőképzési Testület (OVKT)
testületeket, minthogy a tagjai 90%-ban ugyanazok a személyek, vonjuk össze, így 2019 év
végén létrejött az Országos Nevelési Testület (ONT). Mostantól ebben az összevont
formában folytatjuk a munkát.
Feladat van rengeteg, igyekszünk helytállni. Ebben engem az elmúlt hónapokban a
munkahelyen bekövetkezett változások és küzdelmek hátráltatnak (igaz, ez már 2020, de a
koronavírus is bőven hozzátett ehhez, lévén, hogy szociális ellátásban dolgozom),
köszönöm az önkéntes és a feladatukat munkavállalóként végzőknek is a segítséget és
támogatást, nélkületek ez az időszak nem mehetett volna aránylag zökkenőmentesen.
Remélem hamarosan helyreáll az élet, és az MCSSZ nevelői munkája is visszarendeződhet
a szokásos kerékvágásba. Köszönöm mind a közel 3000 cserkészvezetőnek, hogy az
őrsökben, rajokban, csapatokban, vezetőképzésekben és még sorolhatnám, hány helyen,
idejét és energiáját nem sajnálva szolgálja cserkészetünket!
Jó munkát!
Hegyi Armand csst. (105.)
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Vezetőképzésért felelős elnökségi tanácsadó
A megválasztásunk utáni első fél év munkáinak a java az MCSSZ óriási mennyiségű
ügyeinek megismerésével, rendszerezésével, illetve a rendszerben saját magam
elhelyezésével telt. Heti rendszerességgel utaztam Budapestre és vettem részt az elnökségi
üléseken. Eközben az OVKT-OVTT beindításával és a VK szabályzat átdolgozásával
foglalkoztam, illetve a nyári VK táborokból próbáltam minél többe személyesen is ellátogatni.
A második félév már nyugodtabb volt elsősorban kapcsolattartással, folyamatok
elindításával, információ gyűjtéssel, egyes eseményekre való készüléssel telt. Részt vettem
az MCSSZF VK-k egyeztetésén, Indabán a VKSZ-ről beszélgettünk, illetve a téli OKGY-ra
előkészülve az Országos Nevelési Tanáccsal kapcsolatos ASZ-módosító javaslaton
dolgoztam, majd annak elfogadása után az ONT munkájának támogatásán.
Jó munkát!
Kuti Szilárd cst. (1604.)

Növekedésért felelős elnökségi tanácsadó
A cserkészet üzenetének, szellemiségének eljuttatása a lehető legtöbb gyerekhez mindig is
a szívügyem volt, így nagyon örültem a megválasztásunknak 2019 májusában, de ezzel
együtt is nehezebb volt megfogni ezt a témát, mint gondoltam. Az első hónapokban
egyébként is az átadás átvétel és a napi ügyek támogatása volt az elsődleges.
Szeptemberben indult el a rendszeres munka a növekedéssel kapcsolatban, amit egy remek
csapat támogat továbbra is: Szilágyi-Kovács Kata, Molnár Niki, Rozgonyi Róbert, Pótó Judit
és persze jómagam.
Négy pillér ami mentén látjuk a növekedés lehetőségét: megtartás, csapatalapítás, alumni
és a VK-k bővítése. Ezeket külön-külön felmértük, és azonosítottuk a kilépési pontokat, ahol
a legvalószínűbb, hogy elveszítünk (vagy nem tudunk bevonzani) cserkészeket. A
legfontosabb kilépési pontra akciókat, fejlesztéseket határoztunk meg, több ebből már
lezárult vagy folyamatban van. A folyamatos fejlesztés szellemiségében minden következő
cserkész-évben ugyan erre a négy pillérre térünk vissza és újabb fejlesztési akciókat
határozunk majd meg a visszamérések és újabb információk figyelembevételével. Minden
terület kapcsolódik más területekhez is, a vezetőikkel szorosan együttműködünk, hogy
hatékonyan tudjunk haladni.
Még mi is tanuljuk ezt a feladatot, hogy hogyan fejlődhet a rendszer szisztematikusan,
vagyis a létszám növelése ne okozzon problémát sem a minőségben, sem máshol a
csapatok és a szövetség működésében.
Jó munkát!
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Hegedűs Szilveszter csst. (304.)

Külügyért felelős elnökségi tanácsadó és országos külügyi
vezető
Mint láthatjátok, az Országos Elnökségen belül a külügyért jelenleg két ember is felelős – a
tudatos utódlás révén Csongor külügyi vezetői szerepét Marci vette át 2019
szeptemberében, így a tisztújítást követő rövid időszakot követően már mindketten részt
vettünk az elnökség életében, szorosan együttműködve, hiszen az elnökségi teendők mellett
az Országos Külügyi Bizottságban betöltött feladataink is jelentősek voltak. A heti
elnökségiken túl természetesen az OKB kétheti ülésein is aktívan részt veszünk, melyeket
külügyi vezetőként immár Marci vezet. Az erről szóló részletes beszámolót olvashatjátok az
OKB bekezdésében is.
Az elnökségi működést érintve 2019 végén szerveztük meg az Országos Elnökség
„bevezető képzését” (Induction training), melyhez a facilitátorokat a WOSM küldte. Ősztől
kezdtük meg az MCSSZ küldöttségének felkészítését a 42. Cserkész Világkonferenciára
(42nd World Scout Conference), amely azonban a kialakult vírushelyzetre tekintettel
várhatóan egy évet csúszni fog. A mindennapi témákban igyekszünk megjeleníteni a WOSM
álláspontját, illetve külföldi jó gyakorlatokkal és nemzetközi szempontokkal segítjük az
elnökségi munkát, mindig szem előtt tartva, hogy egy világméretű szervezet és mozgalom
tagjai vagyunk.
Jó munkát!
Böröczky Csongor cst. (442.) és dr. Hári Márton csst. (1019.)

Az OE munkáját koordináló elnökségi tanácsadó
A májusi tisztújítás után az első feladatok között a sürgős, folyamatban lévő ügyek átvétele,
valamint az alapos átadás-átvétel megszervezése volt. Köszönet illeti Tidut, Josét és
Hangyát, hogy munkájuk nyomán igen jól informáltan tudtuk átvenni a Szövetség vezetését.
A nyári hónapok számomra leginkább az elnökség munkarendjének kialakításával, a
folyamatok rendszerezésével teltek. A heti rendszerességű elnökségi ülésekre szánt témák
összegyűjtésére, priorizálására, tárgyalására, jegyzőkönyvezésére, valamint a létrejött
teendők nyilvántartására új rendszereket alakítottam ki. Az országos elnökség munkájában
bevezettük a Jira feladatkezelő-rendszer használatát. Külön örömömre szolgált, hogy
meglátogathattam az I-X. Cserkészkerületek őrsvezetőképző táborát.
A szeptemberi kerületi elnökségi találkozó megszervezésével meg tudtuk indítani a
kerületekkel is a közös munkát. Az ősz folyamán sorra került az Indaba, valamint az
MCSSZF ülése is, melyen javasoltuk a Fórumülések számára új munkarend kialakítását,
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növelendő a munka hatékonyságát. Az ősz folyamán aktívan kezelésbe vettem az MCSSZ
OE Facebook-oldalt, melyen elnökségi munkánk részleteit kívánjuk bemutatni a tagság felé.
Az évet a karácsonyi szünet alatt egy kétnapos elnökségi értékeléssel zártuk, melyen
áttekintettük az elvégzett feladatokat, összegyűjtöttük a teendőket és a következő évi
fókuszokat.
Az elmúlt év során sok munkát fektettünk abba, hogy feltérképezzük, Szövetségünk
működésének mely területein vannak olyan nagyobb léptékű feladatok, melyek valójában
gazdátlanok, vagy semelyik szervünk / önkéntesünk sem követi az adott feladat
előrehaladását. Ezeket elkezdtük szisztematikusan összegyűjteni és megkeresni gazdáikat ennek első lépéseként 2020-ban az Országos Tanáccsal szeretnénk egyeztetni a
munkamegosztást az egyes felmerült feladatok esetén.
Ezek mellett a digitális kabinet munkáját igyekszem támogatni.
Jó munkát!
Rudan János cst. (25.)

Kerületek beszámolói
I. Budai Cserkészkerület
47 aktív csapattal működünk továbbra is. Létszámunk 4463-ról 4815 cserkészre nőtt.
Május 4-én tartottuk a X. kerülettel a közös cserkésznapunkat, amin a szakadó eső ellenére
nagy számban, több mint 350-en vettünk részt. Ősszel szintén a X. Cserkészkerülettel
közösen kósza programot szerveztünk, paintball bajnokság formájában.
A kerületben 3 STVK tábor, 4 ŐVK altábor, 18+ VK és OpK működik, illetve ősszel VTK-t
tartottunk a szentendrei járás csapatainak, amin a csapatok nagy számban képviselték
magukat. A kerületből 2019-ben az alábbi képesítést szerezték:
Végzett ŐV-k: 84 cserkész
Végzett ST-k: 36 cserkész
Végzett OP-k: 23 cserkész
Végzett CST-k: 6 cserkész

II. Észak-magyarországi Cserkészkerület
A 2018/2019-es cserkészév főbb kerületi programjai:
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Évkezdő
cspk.
találkozó: immáron hagyományos cspk. megbeszélés,
eseménynaptár fixálás és közös ebéd.
II-IX. kerület közös konferencia Hajdúnánáson: csapatok kulcs vezetőinek szóló
konferencia, valamint kötetlenebb, minőségi, közös együttlét.
X. Dezső végzete disznóvágás: hagyományos disznóvágás atmoszférájának
megismertetése a cserkészekkel.
IX. Cserkész szakest: a selmeci diákhagyományok szellemében megtartott szakest
kimondottan vándor és felnőtt korosztály számára.
Cserkészkarácsony: hagyományos karácsonyi rendezvény a miskolci városháza
dísztermében. A rendezvényt megelőzően a város főterén a cserkészek adják át a
Betlehemi Lángot a városnak (3. vasárnap), majd advent 4. vasárnapján a
cserkészek osztják a városi gyertyagyújtás után a Lángot a város polgárainak.
Dzsungel könyve előadás Miskolcon: hatalmas élmény volt az előadás, melyet
határon túli magyar cserkésztestvéreink is meglátogattak, így egybe kötöttünk egy
nagy közös ismerkedéssel és vendéglátással.
Cserkészfarsang: hagyományos farsangi rendezvényünk, melyet idén a népi
lakodalmas hagyományok fűszereztek meg a keretmesén keresztül.
Szatmárnémeti utazás: a szatmárnémeti 44. Dzsida Jenő cserkészcsapattal vettünk
részt közösen a március 15-i megemlékezésen, mely egész más kontextusba
helyezte az anyaországi nemzeti ünnepet.
Cserkész véradás: országos véradás akcióba való bekapcsolódás cserkészként.
VIII. Tokaj-hegyaljai hadijáték és cserkésznap: hagyományos hadijáték és sokszínű
programválaszték a Szerencsi várban és környékén a helyi cserkészcsapatok
szervezésében.
19. Bükk cscs. 100 éves születésnapja: a csapatnak otthont adó iskolában kiállítás
szervezése a csapat elmúlt 100 évéből.

Programjainkon keresztül a kerületben családias a légkör, valamint a társadalmi
beágyazódásunk is kellően erős. Utóbbit erősíti, hogy nemzeti ünnepeinken folyamatos
szolgálatot látunk el a megemlékezések alatt.
Őrsvezetőképzés:
● kerületünkben 13 cserkész szerzett őrsvezetői képesítést
● nagy eredmény, hogy sikerült a képzésvezetői utódlás kérdését megoldani
● éves cél volt a mameluk képzés ívének fejlesztése, melynek eredményeképp egy új
emlékjelvényt és hozzá kapcsolódó titkot honosítottunk meg a képzésben
Segédtisztképzés:
● kerületünkből 5 jelölt vett részt az I-X. kerület képzésén (ezúton is köszönet a két
kerületnek a szervezésért), melynek végén legjobb tudomásunk szerint mind az 5-en
képesítést szereztek
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●

foglalkoztat
lehetősége

minket

a

kerületi/regionális

segédtisztképzés

megvalósításának

Cserkészpark:
● Bodnár Gábor cserkészpark folyamatos gondozása, fűnyírás, szemétszállítás
● egyre közkedveltebb hellyé válik a kirándulók körében
● felújítások tervezése: új kapu, tanösvény, padok kihelyezése
Egyebek:
● megvalósult a teljes raktárunk átszervezése és leltározása
● ismét kiadtuk az éves almanachot
Nehézségek:
● az utódlás kérdése, legyen az akár csapat, akár kerületi vezetői szinten
● új csapatok alakítása

III. Nyugat-magyarországi Cserkészkerület
Kerületünk létszáma 2019. december 31-én 725 cserkész volt. Csapataink száma: 19. Az
alakulóban lévő, mentorált csapatok száma területünkön: 6. Önállósulásuk még fél – 2 évet
vesz igénybe, míg a létszám (és) vagy a vezetői képesítés megerősíti őket. Jelentősebb
vezetési, vagy létszámproblémákkal küzdő csapataink száma: 4. A vidéki, kisvárosi
csapatok helyzete néha nem könnyű.
2019-ben ŐV és ST képzés nem volt kerületünkben. Befejeződött viszont egy felnőttképzés,
a végzettek az alakuló csapatokat erősítik. Ősszel elkezdődött egy ŐVK és egy 18+-os ŐVK
is. A kiképzők, segítők közé sikerült néhány fiatalabb vezetőt is beszervezni a csapatok
szélesebb körű megszólításával.
Fontosabb kerületi programjaink voltak: CseVeTa (Cserkészvezetői Találkozó) – immár
évente megrendezzük. Kerületünk újjáalakulásának 30. évfordulóját egy 400 résztvevős
Szent György hétvégével ünnepeltük visszatérve az első fogadalomtétel helyszínére: a
Szent György hegyre. Megemlítem még az őszi Méta- és Focibajnokságot és a Kelemen
napot, amely a fogyatékkal élőkkel közös rendezvényünk.
Kerületi Elnökségünk munkáját, esetenként több önkéntes, fizetett alkalmazottként egy kis
egy nagy EFOP munkatárs segítette.
Terveink között szerepel a gyengélkedő csapatok megerősítése, egy kerületi támogatói kör
kiépítése, a nekünk épült szombathelyi Cserkész Székház birtokba vétele a Római Katolikus
Egyházmegye és az Evangélikus Gyülekezet közreműködésével, és egy 2 kredites fakultatív
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tantárgy beindítása az ELTE SEK-en Vezetési és pedagógiai gyakorlat a cserkészekkel
címmel.

IV. Közép-dunántúli Cserkészkerület
A kerületi munka elsősorban a vezetőképzés szervezésére és működtetésére fókuszál.
Eredetileg is ezzel a céllal vállalta az elnökség a munkát, és ezt a vállalását igyekszik is
maradéktalanul teljesíteni. 2019-ben az őrsvezetőképzés megerősítése volt a cél, ősszel a
KÖD ŐVK mellett 18+ ŐVK is indult, melyek reménység szerint 2020-ban meg is tudnak
valósulni, ezzel megfelelő utánpótlást biztosítandó a kerületnek. Az I-X. Kerületi STVK-ban
is szép számmal voltak 2019-ben jelöltek a kerület csapataiból, bízunk benne, hogy
hosszútávon lehet rájuk építeni.

V. Dél-alföldi Cserkészkerület
Kerületünk 11 csapattal működik jelenleg, és az aktuális létszámunk (beadott 2020. évi éves
jelentések alapján) 758 cserkész. Országosan közepes méretű kerületnek számítunk, és a
budai (I. kerület) után nálunk a második legnagyobb a csapatok átlagos létszáma. Ez két
tényezőn múlik: az egyik, hogy a kevés csapatot a szegedi 1507. Árpád-házi Szent Margit
cscs. létszáma alaposan felhúzza, a másik pedig – és ez már részben a kerületi elnökség
hatáskörén múlik csak –, hogy nálunk az ECSET teljes egészében megegyezik a
valósággal, nincsenek „csak papíron létező” pár fős fantomcsapatok, és a kerületi
elnökséggel teljes mértékben kooperáló csapatparancsnokok működnek a csapataikban,
ami nagyban megkönnyíti a kerület operatív vezetését. A kerület jövőbeni csapatai kapcsán
nagyon bizakodóak vagyunk, mivel elindult 4 helyen is önálló csapat alakulás:
● leendő békéscsabai csapat pillanatnyilag hivatalosan a gyulai 554. Kerkai Jenő cscs.
része, jelenleg raji szinten működnek, és a 2020. évben bízunk benne, hogy a
kerületi vezetőképzéseknek köszönhetően (mind őv-jelöltből, mind st-jelöltből 2-3 főt
delegáltak mindkét képzésen) lassacskán saját lábukra is állnak.
● leendő kunágotai csapat pillanatnyilag hivatalosan az orosházi 1515. Gróf Széchényi
Miklós cscs. része, jelenleg raji szinten működnek, és a 2020. évben bízunk benne,
hogy a kerületi vezetőképzésnek köszönhetően (st-jelöltből 3 főt delegáltak a STVK
képzésen) lassacskán saját lábukra is állnak.
● leendő deszki csapatban 2019 őszén indultak az első őrsök, pillanatnyilag a szegedi
519. Bálint Sándor cscs. kihelyezett rajaként működnek. A leendő csapatparancsnok
és csapatvezetés felkészítése is elindult már, akik a két kerületi vezetőképzésen
2020-ban résztvesznek.
● idén ősszel hatalmas lendülettel és lelkesedéssel indult egy cserkészkezdeményezés
Mórahalmon, amely az 550. Márton Áron cscs. „leányvállalataként” működik jelenleg.
A kihelyezett raj vezetői az V. kerületi felnőttképzésen vesznek részt jelenleg.

12

Kerületünkben a Bogáncs ŐVVK működik, ahol a 2019-es évben 14 cserkészünk végzett.
Az őrsvezetőképzésen túl kerületünkből 6-an végeztek STVK-t, és 1 cserkészünk végezte el
a CSTVK-t. 2019 őszén meghirdettünk egy felnőttképzést (a hajdani alapképzések utódját).
18 felnőtt jelentkezett, jó részük alakuló csapatokból, illetve több cserkészszülő, akik
gyermekeik – többen a kerület prominens vezetői – élményei nyomán kaptak kedvet a
cserkészet jobb megismeréséhez.
Kerületünkben két szakág működik jelenleg eredményesen, több kerületi szintű programot is
biztosítva: vízicserkész, vadonlakó. Legjelentősebb megvalósult 2019-es kerületi
programjaink:
● regös nap
● Árvízi Emléknap (kerületi cserkésznap): közel 1.200, kerületen túlról is érkező
résztvevővel
● vezető-továbbképzés (VTK)
● csapatparancsnoki és vezetői fórumok (PhD): tavasszal és ősszel, tematikus
programmal
● felfedezőtábor: nem cserkészeknek szóló napközis cserkésztábor Mártélyon
● kiscserkész nap
● 1napaz5kerért: elsősorban a kósza és vándor korosztályt megcélzó program

VI. Dél-dunántúli Cserkészkerület
A kerületben jelenleg 18 csapat működik, három pedig alakulóban van. 2019-ről 2020-ra
1111 cserkészről 1216-ra nőtt a létszámunk (ECSET szerint). A kerületi őrsvezető képzőben
32 jelölt végzett, a 2019-2020-as képzésben jelenleg 46 jelölt van. A GÍM segédtiszti
vezetőképzésben 2019-ben 11 segédtiszt tett tiszti fogadalmat. A 2019-2020-as képzésben
jelenleg 24 jelölttel dolgozunk.
Kerületi programjaink a szokásosnak megfelelően szerveződtek:
● 2019-ben kerületi Szent György Napokat tartottunk
● Volt parancsnoki fórum és parancsnoki vacsora
● Kerületi Kószatábor
● Magvető (vezetői találkozó)
● Betlehemi lángátadás
● Cserkész és kiscserkész korosztályú farsang
● Kerületi Regős, rádiós, vadonlakó szakági programok
● Kerületi szinten képviseljük magunkat a pécsi egyházmegye két legnagyobb
zarándoklatán.
A kerületben “kis EFOP” pályázatunk is van, melynek idén márciusban lett volna vége.
Ennek kereteit a legjobb tudásunk szerint felhasználtuk csapataink és a kerület
fejlesztésére.
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A 2020. augusztusra tervezett Kerületi Nagytábort elhalasztottuk jövőre.

VIII. Nyugat-alföldi Cserkészkerület
Kerületünk 24 csapattal működik jelenleg, 2019-ben 17 csapattól érkezett be jelentés (790
fő-ből 652 tagdíjköteles). 5 csapat volt, aki se jelentést nem adott le, se tagdíjat nem fizetett.
Ezeknek a csapatokat igyekeztünk felkeresni és felvenni velük a kapcsolatot.
Új elnökséget választott a kerület a márciusi KKGY-n, Szabó István atya (elnök)/118./,
Gömöri Kristóf (vezetőtiszt)/878./ és Tóth Luca (ügyvezető elnök) /121./ az új elnökség
tagjai.
Kerületünk őrsvezetőképzője a BŐK, 2019-ben nem indult a hagyományos formában, a
képzés 1 éves újragondolása történt, az EFOP finanszírozásával. Kerületünk jelöltjei a
környező ŐVK-kba tudtak becsatlakozni. Októberben viszont elindult a 2020-as képzés,
mely jelenleg is fut a körülményekhez igazodva, reméljük augusztusban a tábor
megrendezésre kerülhet majd.
A Bugaci ház felújításra került, az idei évben is folynak a munkálatok. A Kecskeméti Sík
Sándor ház a Lechner projekt keretein belül kerül teljes átépítésre. Ezekről az egyeztetések
folyamatosan folynak.
Megrendezése került a Cserkészolimpia, a SzoMiCs, ami 20. jubileumi évét ünnepelte.

IX. Észak-alföldi Cserkészkerület
Létszám: 292 (jelenleg 336)
Éves jelentés leadás: 8/13 (de megszűnő csapat 1, szünetelést kér 3)
Tagdíjfizetés: folyamatban, jelenleg 45% teljesült
Megszűnt csapatok: 0
Csapatalapítási szándékok: vannak (4)
Programok:
● Kerületi Vadonlakó Szakági Program(ok)
● Kerületi Farsang
● Március 15. (Kerületi) Számháború
● KENYÍR
● Csapatparancsnoki találkozó
● KÖFOTT
● Grund ŐVVK
● Bocskai tábor
● Központi altábor
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Végzett vezetők:
● ŐV: 15 fő (Kerületi GRUND ŐVVK-ban összesen: 21 fő + 2 korábbi évről)
● ST: 5 fő
● CST-CSPK: 2 fő
Öröm:
● GRUND ŐVVK töretlenül halad, többaltáboros (központi és minta) rendszer fejlődése
● Keleti-STVK sínen
● Első győztes pályázat
● Új Sátortár (Raktár), Új felszerelések (EFOP, egyéb források)
Bánat:
● A peremvidékeken élő szórvány csapataink elhalnak, csak a nagy csapataink tudnak
fejlődni
● Több alakuló csapat nem szeretne kilépni a nagy csapatok “kihelyezett raji”
státuszáról, nem akarnak önállósulni
Tervek:
● Egyesület Alapítás
● Idén (2020.01.18) a kerületben tisztújítások volt a kerületben dolgozó aktív stábtagok
száma is megnövekedett, ami indokolttá teszi a szerep- és hatáskörök tisztázását. A
megbízottakkal együtt majdnem 40 fő dolgozik a kerület fejlődéséért.
● Szüreti mulatsàg
● Métabajnokság
● Online megjelenési formáink frissítése (pl.: weboldal), illetve rendszeres tartalmak
közzététele (weboldal, facebook, esetleg egyéb). (Média munkacsoport elindítása.)

X. Pesti Cserkészkerület
Kerületünk 47 csapattal működik jelenleg, és létszámunk az elmúlt évben 2782-ről 2848-ra
nőtt. Új elnökséget választott a kerület a 2019. február 17-i KKGY-n, Mellen Krisztina
(elnök), Schreiner Dénes (ügyvezető elnök) és Wirnhardt Bálint (vezetőtiszt) személyében.
Ahogyan az I. kerület is írta, több közös programunk is volt idén: tavasszal a cserkésznap
(melyet a st jelöltek szerveztek), és ősszel a kósza paintball bajnokság.
A kerületben 3 STVK tábor, 4 ŐVK altábor, KCSVK és OpK működik. Ezekben a
képzésekben a kerületi végzettek száma:
● őrsvezetők: 193
● segédtisztek: 84
● operatív vezetők: 36

15

Tavasszal kerületi csapatparancsnoki vacsorát, ősszel csapatparancsnoki konferenciát
tartottunk. Elkészült, és átadásra került az új cserkészház Csepelen, valamint a
Cserkészzug Zebegényben. Hagyományokhoz híven több sportprogram is volt a kerületben:
Roverseny, Kosárlabda bajnokság, Asztalitenisz bajnokság, Foci kupa.
Elindult a Gödör felújítása az idén végzett segédtisztek segítségével. Valamint idén
márciusban tartottuk volna meg az első VeKKert (Vezetői Kikapcsolódás Kerületileg), ám a
körülményekre való tekintettel ezt el kellett halasztanunk jövő őszre vagy tavaszra.

Kerületi Elnökségek Találkozója
2019. szeptember 6-7-én került megrendezésre a Kerületi Elnökségek őszi találkozója,
amely az immár hagyományos évi kétszeri találkozás második alkalma volt. Legnagyobb
örömünkre minden kerület elnöksége képviseltette magát, így egészen különleges és
értékes fóruma alakult ki Szövetségünknek.
A csapatmentor-hálózat segítségével rengeteg témát érintettünk: beszéltünk a KET
működéséről és feladatairól, az országos elnökség és az iroda működéséről, Szövetségünk
fenntartható működéséről, az ingatlanprojektek kapcsán vendégünk volt Szórád Előd csst.
cserkésztestvérünk, a táborozási témákat pedig Arany János csst. vezetésével tekintettük
át. Szóba került a növekedés témaköre, volt lehetőség jó gyakorlatokat megosztani egymás
között, valamint egyeztettünk az MCSSZ részvételéről is a NEK-en, mindemellett
gondolkodtunk a tematikus évekről is.
A sűrű program mellett jutott idő némi kötetlenebb beszélgetésre, kávészünetekre és
játékokra, hiszen mindannyiunknak nagy szükségünk van a közös élményekből meríthető
erőre és lelkesedésre.
Köszönjük minden kerületi elnökségnek az aktív részvételt, a csapatmentoroknak a
koordinációt, az EFOP irodának pedig a szervezést és a logisztikai hátteret. A kerületi
elnökségek és az országos elnökség ilyen jellegű találkozóját rendkívül értékesnek találjuk
és azon leszünk, hogy a következő években egyre hatékonyabb és jobb találkozókat
szervezzünk.
Rudan János cst. (25.)

OVTT-OVKT / Országos Nevelési Tanács
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A 2019-es év júniusától az OVTT/OVKT keretei között a kommunikáció újraindításán és az
új VKSZ megírásán dolgoztunk nagyon sokat. Az új VKSZ több körös, átfogó egyeztetésen
esett át írásos formátumban, az OT elé terjesztve, valamint az Indabán élő fórumon is.
Miután az OT-nak átadtuk a tervezetet, felismerve, hogy az OVKT-OVTT struktúra
Szövetségünk jelenlegi működését tekintve felesleges párhuzamosságokat hordoz,
valamint, hogy a nevelési és a vezetőképzési feladatok ilyen jellegű szétválasztása nem
segíti a mozgalmi munkát, a két szervezeti egység összevonásán fáradoztunk. A vonatkozó
ASZ módosító javaslatot a téli OKGY jóváhagyta.
Kuti Szilárd cst. (1604.), vezetőképzésért felelős elnökségi tanácsadó
Hegyi Armand csst. (105.), országos vezetőtiszt

Cserkészprogramok
Az MCSSZ a 2019-es évben több országos rendezvényt bonyolított le az országos iroda és
önkénteseink segítségével.
Az Országos Iroda az alábbi rendezvények szervezésében vállalt központi szerepet:
Időpont

Esemény

Helyszín

Résztvevők
száma

2019.02.03.

Dzsungel könyve

Budapest

774

2019.02.09.

Dzsungel könyve

Miskolc

494

2019.03.08.

Dzsungel könyve

Szeged

600

2019.03.09.

Szegedi Árvízi Emléknap

Szeged

709

2019.04.13.

Összeszövő

Nagykároly

287

2019.04.26 – 2019.04.28.

Csolimpia

Jászberény

139

2019.06.24 - 2019.07.03.

Kárpát-medencei regöstábor

Nádudvar

136

2019.08.16 – 2019.08.18.

Scoutland

Dunaújváros

1235

2019.08.22 – 2019.08.25.

Gubacs fesztivál

Mátrafüred

737

2019.10.11 – 2019.10.13.

Scout Trail Run

Isztimér

328

2019.11.29 – 2019.11.30.

INDABA

Budapest

200
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2019.12.12 – 2019.12.14.

Adventi lelkigyakorlat és
békeláng átadó ünnepség

Sopron-Bécs

120

(A nem országos lefedettségű programok tekintetében az egyes EFOP projektek
beszámolójában olvashatók a megrendezésre került programok.)
Ezek mellett rengeteg további kerületi, csapat-szinten szervezett, szakági, projektes vagy
külügyes program került megrendezésre, ezek - biztosan nem teljes és kimerítő, de
ízelítőként szolgáló - listáját lentebb láthatjátok:
Hónap

Január

Február

Március

Április

Esemény

Esemény gazdája

Regös hétvége

Szakágak

Külügyi képzés 1. hétvége

Külügy

Kagylós találkozó

VK

Thinking Day szentmise

Lelkiség

Dzsembori felkészítő hétvége

Külügy

Cserkészbál

Cserkészcsapat

Márciusi emléktúra

Cserkészcsapat

TeSzedd!

Központ

Kerületi elnökségek találkozója

Központ

Kerületi cserkésznapok

Kerület

Dzsembori felkészítő hétvége

Külügy

Fórumülés

MCSSZF

18

Kerületi cserkésznapok

Kerület

Május

Országos Küldöttgyűlés

Központ

Június

Regös tábor

Szakágak

Július

Dzsembori előtábor

Külügy

Augusztus

Dzsembori közös kintmaradás

Külügy

Szeptember

XVIII. Roverseny

Cserkészcsapat

Fórumülés

MCSSZF

Októberi emléktúra

Cserkészcsapat

Október

I-X ker. kósza paintball

Kerület

November

Gyűrűk Ura Kosárbajnokság

Cserkészcsapat

December

OKGY

Központ

Jó munkát!
Pólya Viktor csst. (47.)
szövetségi igazgató

Vezetőképzések
Az őrsvezető képzések terén kiemelendő, hogy a VIII. Kerületben a BŐK ŐVVK megújítási
folyamatai zajlottak, mely lezárult, így szeptemberben már indult is a képzés.
A 2019-es évben már kifejezetten komoly mértékű volt a túljelentkezés a segédtiszti
képzésekben. Három táborral valósult meg a Kagylós ST és egy táborral a GÍM ST. A
táborok a GÍM STVK-t leszámítva közel teljes kapacitáson futottak. A növekedés kérdéseivel
már akkor elkezdtünk foglalkozni, a végső célunk, hogy minél több regionális STVK-t tudjunk
elindítani.
2019-ben a CSTVK Csapatparancsnoki szakiránya Bayer Kinga cst. (1106.) vezetésével a
nyár elején zárta a képzést, 27 jelölt kapott tiszti képesítést és - először ezen a szakirányon Wood Badge jelvényeket.
A cserkésztiszti képzés vezetőjének Zahorecz Pál cserkésztisztet (16.) neveztük ki, aki
szakirány vezetőnek Székely Csaba cst.-t (304.) és Kuti Szilárd cst.-t (1604.) nevezte ki. Az
ő vezetésük alatt ősszel mind a két szakirány elindult, közel maximális jelölt létszámmal.
A tavalyi évben EFOP támogatással 5 jelöltünk tudta elvégezni a KKK képzést, illetve egy
újabb évfolyam is elindult.
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A tavalyi évben először az I. és a X. Cserkészkerületek szervezésében Operatív vezetők
képzése is megvalósult, mellyel kapcsolatban határozottan pozitív visszajelzések érkeztek
és az érdeklődés is igen magas a képzés iránt. 33 jelölt végezte el sikeresen a képzést.
A mentorhálózat hathatós vezetésével és segítségével az EFOP projekt keretén belül - és
építve Szövetségünk korábbi, ezt a képzés-típust célzó erőfeszítéseire - kidolgozásra került
egy felnőtteket segítő és célzó képzés, melyben közelebbről ismerkedhettek meg a
cserkészettel, így támogatva a későbbi csapatalapításokat. A képzés az ország több vidéki
régiójában is megvalósult.
Az MCSSZ-ben 2019-ben 292 őrsvezetőt, 84 segédtisztet, 27 tisztet képeztünk.
Hálásan köszönjük azoknak a cserkész testvéreinek a munkáját, akik szolgálatukkal
hozzátettek a képzéseink megvalósításához!
Kuti Szilárd cst. (1604.), vezetőképzésért felelős elnökségi tanácsadó
Hegyi Armand csst. (105.), országos vezetőtiszt

Táborozás
Aktívan elindult a táborozás stratégiai és operatív fejlesztése. A fejlesztésnek és az
engedélybedási kultúra népszerűsítésének következtében 2019-ben több csapat táborozott
érvényes táborozási engedéllyel, mint 2015 és 2018 között összesen. Reméljük, ez a
tendencia folytatódik, és még több csapat tekint mankóként az engedélyezési folyamatra.
Megkezdődött a stratégiai partnerségek kialakítása a nemzeti parkokért felelős állami
szervekkel és az Országos Erdészeti Egyesülettel, melynek eredményeképp
gördülékenyebb lesz a kapcsolattartás, táborhely-szerzés és érdekképviselet.
A frissen megalakult Zöld Munkacsoport segítségével elkezdtük kialakítani a fenntartható
táborozáshoz szükséges megoldásokat és gyakorlati tippeket. Képviseltük a mozgalom
igényeit a gyermektáborozásra vonatkozó jogszabályok áttekintésénél az EMMI által
összehívott munkacsoportban.
Bevontuk a cserkész erdészeket a táborozással kapcsolatos háttérgondolkodásba és
megkezdődött a Táborozási Kabinet felállítása.
Arany János csst. (2.)

20

Szakági munka
Általánosságban
A 2019-es év ismét gyarapodást jelentett az MCSSZ szakágai részére:
- Az idei évben realizálódott egy szakági kézikönyv megírása, amelynek törzsét már
megfogalmaztuk, várhatóan 2020. év végére sikerül a teljes vázlatot vitaindítóként
bedobni a köztudatba.
- Kiadásra került Vidovich Kálmán cst. vezetésével a Különpróba -kézikönyv: „A
különpróbázás szabályai és a Különpróbák I."címmel
- Több szakág jelentős támogatásra tett szert az EFOP keretein belül (ezeket
részletesen az adott szakágnál)
- Szakágak bevonásra kerültek a VKSZ-módosítás során a szakmai vitába
- 2019. december 5-én Hegyi Armand részére bemutatásra került a szakágak
munkája, továbbá megerősítette a szakági szakvezetőket tisztségükben
- Hozzávetőleges számítás alapján, a 2019-es évben kb. 900 cserkésznek volt
közvetlen tapasztalata a szakágakkal programjainkon keresztül.

Barlangász szakág
országos szakági szakvezető: Kun Botond (433)
2019-es évben ismét voltunk Montenegróban, volt egy nagy barlangkiépítési
munkánk a Harcsaszájú -barlangban, szerveztünk nyílt túrákat és különpróbát.
Szakmai túráink:
2019 november, Trieszt
2019. okóber 27, sütögetés a Nagy-szénás alatt
2019. augusztus, Alsó-hegy
2019. március, Mecsek
2019. március, Kačna Jama 2.0
2019. február, Kačna Jama
Emellett született néhány baba a szakág családjaiban. Voltunk expedíciókon és a
hazai kutatásokat is folytattuk.
A szakágnak pillanatnyilag 30 körüli stabil magja van, de a bárki számára nyitott
különpróba hétvégéinken, és nyílt túráinkon jellemzően mindig 10-15 körüli az e
szám fölötti további résztvevők száma. Idén 9 különpróbajelvényt osztottunk.
Továbbbi fényképek a szakági munkáról: http://barit.cserkesz.hu/galeria/
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Kerékpáros szakág
országos szakági szakvezető: Vidovich Kálmán (298)
-

-

-

-

-

-

-

A szakág továbbra is leginkább a Pesti, Budai illetve a Szegedi cserkészkerületben
tevékenykedik.
Szeptemberben részt vettünk a szakági vezetők és Országos Elnökség közös
megbeszélésén. Még az ősz során elkészítettük a kerékpáros lapképzés részletes
tematikáját.
November hónap folyamán, Szegeden az V. cserkészkerület Őrsvezetői
továbbképzésén Kerékpáros közlekedési ismeretek képzést tartottunk a Szegedi
Városi Rendőrkapitányság munkatársai segítségével.
VTK keretében a Tiszai Vízirendőrség és a Vízi Szakág közötti kapcsolatfelvételt
segítettük.
Február és Május hónapok között Kerékpáros Különpróba felkészítést tartottunk
Szegeden. - Ezzel párhuzamosan a Kaszap István Jezsuita Szakkollégiumban
Kerékpáros Önképző kört indítottunk. Az önképző Kör és a Próbázás zárásaként egy
Szeged-Makó-Hódmezővásárhely-Szeged kerékpártúrát teljesítettünk, több mint 100
km-t megtéve.
Budapesten számos alkalommal, szinte heti/kétheti rendszerességgel zajlanak a
„Budapest Scout Night Ride” Bognár-Petőváry Zalán (19) vezetésével. Ezen
alkalmakkor kötetlen élménykerékpározásra került sor, menetközben elsajátítva a
biztonságos kerékpáros közlekedést.
Volt a nyár elején Visegride véven dunakanyari túra, illetve jelenleg is zajlik a Balaton
„C” LakeRide program. A Dunakanyar bal partján Szigeti Bence (811) akkor még
811-es segédtisztjelölt vezetésével X. kerületi Kerékpáros nap került
megszervezésre.
A kerékpáros szakág vezetőjeként a MCSSZ Különpróba szabályzat összefogását is
végeztem, melynek eredményeképp az EFOP keretében megjelent a Különpróbázás
Szabályai Című gyűjtemény.
Eszköz és felszerelés:
Ebben a cserkészévben eszköz és felszerelés nem került beszerzésre. A meglévő 2
db kerékpáros utánfutó a Soroksári 923. Pázmány Péter cserkészcsapatnál van
továbbra is letétben.
Fényképek: https://www.facebook.com/pg/bringascserkesz/photos/
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Vízi Szakág
országos szakági szakvezető: Szőllősy Vágó János (96)
Programok:
Farkasordító: 41 résztvevő a Hévíz-patakon
Különpróbák folyamatos szervezése több csapatban is.
A vízi vk utófeladataként a veszprémiek saját Hévízi evezést szerveztek,
amelyre az egész szakág meghívást kapott
Megrendezésre került Szegeden az Árvízi emléknap
Bodrog túra
Kiscserkész evezés
Soroksáriak: kiscserkész vízi tanyázás
Ichtüsz Vizitúra a Maroson, melyre a szakág is meghívást kapott
2023-ban tutajtúra lesz a Felső-Tiszán (KMCSSZ-szel), ennek
szervezése-ötletelése megkezdődött
Szervezeti fejlesztések:
Vitorlás szakosztály megerősödése:
Vitorlás szakosztály stratégiája kidolgozásra került
Balatonakarattyán vitorláscsónak kihelyezése – ezt bárki használhatja,
ha cserkész
Schwert-kupán történő részvétel, Zamárdi
Mikuláskor vitorlázás
Magyar Vízicserkész egyesület bejegyzésre került
Ware Áron vezetésével veszprémi vizicserkészraj alakult
Szeged alakulóban van vizicserkészraj Bérdi Péter vezetésével.
Van szakági nyakkendő
Jelentős EFOP-támogatás programjainkra, továbbá képzésen való
részvételre
ECSET-ben lehetővé vált, hogy a különpróbák regisztrálhatóak legyenek
Sikerek:
bevonó rendezvények rögzültek, jó programok
országosan többfelé beindult a vízi-élet
Vízi oktatói képzés okj. részvétel és oklevél szerzés - 2 fő a szakágból (EFOP
keretében)
Kudarc:
VVK – az utófeladatokat kevesen végezték el
EuroSea-n nem tudunk részt venni
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Fényképek: http://vizicserkesz.hu/naplo

Lovas Szakág
országos szakági szakvezető: Kékesi Márton (831.)
Korábbi évek receptjeit követtük:
- szakági nap 2 alkalommal az évben - lovastúrázás, továbbá szakági korizás
Budakalászon (kb. 10-10 fő részvételével)
- Tábor: Jászszentlászlón (7 ló 2 csikóskancával)
Idén két tábor lesz, rövidebb időszakra: Kesztölc, Jászszentlászló + GUBACS-on
történő megjelenés
- a szakág magja már közösségé alakult, korlátozottak. a lehetőségeink, hiszen
annyian tudunk részt venni egy alkalmon, ahány lóval tudunk dolgozni.
- Két nagy magja van munkánknak: Pécs és környéke, Pilis

Vadonlakó Szakág
országos szakági szakvezető: Kovács Árpád (25.)
Programok:
- Két országos programunk volt az év során – ahol új csatlakozókat is
megszólítottunk: Tavaszi vadonlakó hétvége és a tábor
- V. vadonlakó Tábor: szakági tábor, 1 hét - Most jutottunk el oda, hogy van
annyi vezető, hogy tudunk bekapcsolódókkal és régiekkel is egy-egy külön
altáborban foglalkozni
- Egyéb programunk kerületi szinten történtek, helyi tagjaink vezetésével (12
ilyen kerületi program került megrendezésre)
- Bemutató programok: Egerben, továbbá RMCCSZ, VMCSZSZ részére
- MCSSZ rendezvényeken részt vettünk: Gubacs, Cserkésznap
- Vadonlakó nyílt nap civileknek is: részt vettünk a Természetjáró fesztiválon –
nagy sikerrel
- Országos programjainkra igénybe vettünk EFOP forrást is
Szervezeti fejlesztések:
- Vadonlakó Insta, facebook, youtube csatorna is beindult
- 58 olyan ember aki kapott képesítést, egész évben van program, növekszünk,
szakmailag is, a médiás vonal erősítése (videó anyagok folyamatos készítése
és feltöltése)
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-

Cél: raktár fejlesztés, megjelenés, média, táborhely (kellene fix hely)

Fényképek: https://www.facebook.com/pg/vadonlakok/photos/?ref=page_internal

Rádiós Szakág
országos szakági szakvezető: Kiss M. József (47.)
A szakág élete igazán ebben az évben indult be.
Programjaink:
- Szakági nap, Jota/JOTI, Szent György Nap Pécsen, országos Szakági nap
- hívójeles engedélyes tagjaink: 10-15, ezen túl nyitott progamjainkon 30-40
cserkész is részt vett
- Tagjaink a morze irány is viszik: részvétel gyorstávírási versenyen
- Rádióshasználati kézikönyv megírásra került, továbbá egyeztetések, hogy az
országos – kerületi programok (KNT-k) rádiószolgálatát ellássuk
- Beindult a http://radios.cserkesz.hu és facebook-oldal is
Fényképek: https://radios.cserkesz.hu/hirek/

Ejtőernyős Szakág
országos szakági szakvezető: Németh Balázs (442.)
A szakág ebben az évben indult meg ismét a fejlődés útján egy 2 éves szünet után –
Markó Gergely korábbi szakvezető kilépése óta. Most úgy állunk, hogy papíron 11
cserkész ugrik, és végzett el ehhez szükséges tanfolyamot.
Az év során szakági ugrás kisebb csoportban 6 alkalommal volt.
Cél: legyen csapat, aki évi szinten rendszeresen ugranak, és akkor tudnának
versenyeken indulni, legyen felszerelés.
Fényképek: https://www.facebook.com/pg/ejtoernyosszakag/photos/

Regös Szakág
országos szakági szakvezető: Csanády Dávid (205.)
Megvalósult programok:
- Disznótour februárban,
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Regös vezetői hétvége – néprajzos felkészítés a regös táborra vezetők
részére(EFOP-támogatással),
- népdaléneklő verseny,
- 30. regös tábor: 270 résztvevő (túl sok),
- jubileumi regösbál Visegrádon szeptemberben
- Várreg adventben
Programjaink összesen 470 cserkészt mozgattak meg, 4 zenekarral 20 mesterrel
lehetett együtt dolgozni.
2020-ra kb. ugyanazok a programok, de azzal a céllal, hogy határon túliakból is minél
többet szólítsunk meg. Siker, hogy 40-en már voltak idén.
Fényképek: https://www.facebook.com/pg/regoscserkesz/photos/?ref=page_internal

Harcművész Szakág
országos szakági szakvezető: Gombos Gergely (304.)
A szakág 2018-ban alakult, ezért még keressük az utat, hogy lehet a
harcművészetet, mint rendszert a cserkészetre ráhúzni.
Az már látható, hogy a harcművészetet rendszeresen érdemes csinálni: a közös,
szakági edzéseink hetente kétszer vannak a Budai Ciszterci Szent Imre
Gimnáziumban, kb. 10 állandó résztvevővel, de sokan érdeklődnek.
Célunk Minél több nyilvános program, nyitás ilyen szempontból 2020-ban a szakági
tábor aug. közepén.
Fényképek:
https://www.facebook.com/pg/Cserkész-harcművészet-szakág-327239291073276/ph
otos/

EÜ Szakág
országos szakági szakvezető: Bogsch Mihály (831.)
2019-ben bontakozott ki a szakági munka:
- Szakági szakmai nap: kis szakmázás és közös élmény – az egészségügyben
dolgozó cserkészek, akik a szakág tagjai egyben egy közöséggé kezdenek
formálódni.
- Elsősegélyoktatások csapatoknál
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Elsősegély különpróbák leveztése csapatoknál (online módon is), 18+
különpróbázás és oktatás
A következő évben még több szakmai fejlesztést kívánunk véghezvinni, még
keressük az utat, hogy hogyan lehetne akár felszerelés, szervezés szintjén is
ezt megvalósítani (alapítványi vagy egyesületi keret)

Katasztrófavédelmi Szakág
országos szakági szakvezető: Tóth Hajnalka (433.)
A szakág munkája az idei évben nem volt lényeges.
Megújítottuk az Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-Budai Önkéntes
Mentőcsoportjában tagságunkat.
A szakági beszámolók képekkel bővített verzióját az alábbi linken megtekinthetitek:
https://drive.google.com/file/d/1krsiluGmKjsWX4nHiuYrlTlFBclhnSrC/view?usp=sharing
Jó Munkát!
Dr. Constantinovits-Csóka Sarolta csst.
országos szakági koordinátor

Mustármag lelki munkacsoport
Haladni tovább az úton, ami Hozzá vezet.
2019-es évünkben folytattuk a munkánkat, és kerestük az új lehetőségeket, hogy a
cserkészek lelki nevelése terén még jobban fejlődhessünk szövetségi szinten.
Ebben az évben résztvettünk, és programmal készültünk az Árvízi Emléknapra, illetve az
Indabára. Voltunk a bécsi Betlehemi Békeláng átadón, és májusban megtartottuk TTK
hétvégénket, lelki nevelés a cserkészetben címmel. Októbertől Mi Atyánk-esteket tartunk
havi rendszerességgel, előadóink cserkész, vagy cserkészethez közeli papok és lelkészek.
Ezek mellett Kádár Cecília (Cilinder) vezetésével Bibliadráma alkalmakat is szervezünk
szintén havi rendszerességgel. Saját megbeszéléseinket pedig továbbra is kétheti
rendszerességgel tartjuk meg, és közösségünk erősítése érdekében két csapatépítő
alkalmunk is volt.
Az idei évben meghívást kaptunk a Bonum TV-be és a Mária Rádióba is, és az EFOP
levelekben is hónapról-hónapra készültünk lelki tartalommal, vagy beszámolóval.
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A facebookon és az instagramon továbbra is folytattuk tartalmak és ajánlók megosztását, és
nagyböjtre, adventre (az EFOP iroda kommunikációs csoportjával közösen) tematikus
posztokkal készültünk. Ezúton is köszönjük az iroda munkatársainak odaadó, és megerősítő
segítségét!
Köszönjük, hogy meghívtatok minket általatok szervezett programokra, és köszönjük, hogy
egyre többen követitek online felületeinket, ahol Nektek szánt módszer ötletekkel, imákkal,
és egyéb változatos tartalommal szeretnénk segíteni munkátokat!
Munkacsoportunk tagjai a 2019-es évben: Bence Zsolt (32), Kiss Rozália (426), Muhari Máté
(298), Salzmann Kata (831), Tóth Márton (442), Turóczi Hajnalka (25)
Isten áldását kérjük további cserkész munkátokra!
Turóczi Hajnalka (25.)
lelki nevelési szakvezető

Zöld munkacsoport
Megalakulás, célok, “misszió”
Múlt év nyarán több beszélgetés és közös gondolkozás után a Gubacs Fesztiválon
határoztuk el, hogy Zöld Munkacsoport néven segítjük a fenntarthatóságra nevelést a
cserkészmozgalomban. Küldetésünknek azt fogalmaztuk meg, hogy a környezettudatos
szemlélet terjedése megvalósuljon az egyes cserkészek, a csapatok és a szövetség szintjén
egyaránt. Látjuk a felelősségünket a teremtett világ védelmében, ezért aktív cselekvésre
ösztönözzük cserkésztestvéreinket.
TTK
Az első feladatunk a Zöld TTK megszervezése volt, a munkacsoport tagjai a szakmai
program összeállítását és a TTK lebonyolítását vállalták és látták el.
A program ívét az Isten-ember-természet kapcsolat dimenziói adták. Az egyéni motivációk,
törekvések szintjétől indulva eljutottunk a gyakorlati praktikákig, amiket a cserkészév során
csapat és őrsi környezetben is megvalósíthatunk. Beszélgettünk teremtésvédelemről,
ökológiai megtérésről, természethez való kapcsolódásainkról, érzelmeinkről.
Bővebben: IV. TTK – Zöld Cserkészet
Indaba
Novemberben az Indaba szakmai tartalmának kidolgozása és megvalósítása volt a
munkacsoport feladata, ebben segítettük az Irodát. Részt vettünk az előadók felkérésében,
kiegészítő szakmai anyagok összeállításában, a helyszínen pedig pl. beszélgetések
moderálásában, workshopok megtartásában.
Tematikus év
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A teljes cserkészév hivatalos tematikája a teremtésvédelem. Ehhez kapcsolódva állítottuk
össze erre az évre szóló terveinket. Elkezdtük a kommunikációs felületünket használni és
tartalommal megtölteni (Zöld Munkacsoport Facebook oldal), létrehoztunk egy e-mail címet
(zold@cserkesz.hu), amin kereshetnek bennünket a vezetők szakmai kérdésekkel, közös
projektet kezdtünk a Mustármaggal.
2020-as tervek
● módszertani gyűjtemény: különböző korosztályok és előképzettség szerint
● zöld tábor kisokos: összefoglaló anyag a fenntarthatóbb, környezetbarátabb
táborokért
● különpróba: különböző korosztályoknak, különböző elköteleződést igénylő próbákkal
● Mustármaggal Laudato sí: a tematikus évhez kapcsolódva
● online zöld kurzus: több témakörben, nemcsak cserkészeknek
Kelt: 2020. április 30.
Munkacsoport tagok:
Arany János (2.), Czinege András (2.), Kiss Rozi (426.), Merza Péter (25.), Pólya
Sári (304.), Pólya Viktor (47.), Réffy Orsi (439.), Steiger Ancsa (412.),
Szilágyi-Kovács Kata (Iroda), Sziráki Zsófi (433.)
Jó munkát!
Merza Péter cst. (25.)
zöld munkacsoport vezetője

Gyermekvédelmi munkacsoport
A Szövetség gyermekvédelmi munkáját két csoport segíti: egyrészről a segélyvonalat
működtető cserkészek kis csapata másrészről pedig a gyermek és ifjúságvédelmi
munkacsoport. Mindkét csapat célja annak támogatása, hogy Szövetségünk biztonságos, a
gyerekek jól-létét középpontban tartó és ebben az irányban megújulásra kész közösség
maradjon.
A 2019-ben végzett munkánk alapja a 2018-ban megvalósult kiadvány és az INDABA
vezetői konferencia tapasztalatai, visszajelzései és utórezgései voltak. Az elmúlt év két
aktívabb időszakra tagolódik: január és április között a segélyvonal kialakításán fáradoztunk,
majd az őszi időszakra, ami leginkább a munkacsoport jövőbeli feladatainak tervezésével
telt.
Az év első szakaszában elkészítettük a segélyvonal a felületét (http://cserkesz.hu/segitok),
ami bemutatja a rendszer működését, és lehetőséget mutat az anonim kapcsolatfelvételre.
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Összeállítottuk azt a dokumentumot, ami a jogi hátterét adja a rendszernek. Kialakítottunk
egy, a bejelentő személyt védettként kezelő esetleíró táblázatot (annak biztosítására, hogy
az esetleírásból a bejelentő azonosítása nem lehetséges). Elkészítettünk egy adatkezelési
és ügymeneti folyamatábrát, aminek végleges formába öntése a 2020-as év feladata. A
segélyvonal mögött dolgozó önkéntesek egy évre vállalták a befutó ügyek kezelésének a
feladatát. A csoport tagjai: Asztalos Kati (1100.), Bodócs Dóri (412.), Gatti Beáta (585.),
Temesvári Mónika (96.), Steiger Anita (412.).
A második aktív időszak ősszel indult, amikor is elindult a munkacsoport stratégiai
akciótervének és az áldozatvédelmi protokoll kidolgozásának folyamata. A 4 önkéntesből és
2 irodai munkatársból álló csapat megtette az első lépéseket a két dokumentum
kidolgozására. Ezen két ügyben a munka oroszlánrésze a 2020-as évben zajlik majd. A
csoport tagjai: Balla Boróka (304.), Csemer Patrícia (MCSSZ iroda), Hegyi Armand (105.),
Károssy Száva (121.), Molnár Anna (118.), Molnár Luca (MCSSZ iroda), Nagy Fanni (148.),
Rudanné Németh Csenge (1909.)
Mindezek mellett, mivel a gyermek- és ifjúságvédelemet Szövetségünk kiemelt fontosságú
feladatnak tekinti, az Országos Elnökség kérésére elindult a - szándékaink szerint 2020-ban
célba érő - folyamat egy Gyermekvédelmi Alap felállítására, melyre lehetőséget teremt az,
hogy az MCSSZ EFOP 1.3.6-os projektjébe foglalt szakmai feladatok egy része a
gyermekvédelemre vonatkozik.
Jó munkát!
Rudanné Németh Csenge csst. (1909.)
gyermekvédelmi munkacsoport vezetője

NEK2020 Cserkész kontingens
Kontingensvezetői beszámoló
Feladat
Az előzetes tervek szerint 2020. szeptember közepén került volna sor a Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszusra (IEC2020) Budapesten. A szervezők a Táborkereszt
munkaközösséget keresték meg a cserkész önkéntesek szervezése kérésével. A szervezői
gondolkodás hamarosan össznemzeti cserkészügyként kezdte kezelni a felkérést. Ennek
megfelelően a tárgyban az első egyeztetések az az MCSSZF októberi eleji közgyűlésén
folyhattak. Jogi személyiség hiányában a találkozót követően az egyes tagszövetségek
elnökségei külön-külön hoztak döntést a kontingens vezetőjének megbízásáról. Az MCSSZ
Országos elnöksége az OE-11/2019.10.15. számú határozatával bízott meg a NEK2020
cserkész kontingens vezetésével. A megbízatás szerint a kontingens az eseményen
önkéntes segítőként résztvevő cserkészeket összegyűjti, felkészíti, szervezi munkájukat,
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valamint kapcsolatot tart a NEK2020 szervezőirodával. A megbízatás 2020. dec. 31-ig szólt.
A találkozó halasztását követően az OE a megbízatást 2021. december 31-ig
meghosszabbította.
Szervezés
A következő időszak a szervező törzs tagjainak felkéréséről és a törzs működésének
megszervezéséről szólt. Tekintettel arra, hogy a tisztes feladat részleteiről túl sokat azidőtájt
nem lehetett tudni, eleinte részletes feladatelosztás nélkül, egyfajta szervező teamként
kezdte a törzs a munkáját. Az információk gyűlése, a kontingens célok és az ütemezés
pontosítása (1. táblázat) után a törzsi munka több munkacsoportban folytatódhatott. A
különböző szintű szervezői feladatokban mára mintegy hetvenen veszünk részt.

Lépés

Feladat

Határidő

Munkatársak keresése

MCsV-k összeszedése

2020.01.31.

Koncepció alkotás

Igényfelmérés, stakeholder-elemzés,
célok meghatározása

2020.02.07.

Követelmény
specifikáció

Részcélok meghatározása

2020.02.15.

Funkcionális specifikáció Kulcseredmények lebontása a MCs-kre,
funkciók és feladatok meghatározása
ütemezése, összefüggések feltárása

2020.03.01.

Előkészítés

PM projekterv szerint, státuszok,
minőségbiztosítás, PT módosítása,
felkészítés, Ellenőrzés, Tesztelés

2020.03.20.

Megvalósítás

program lebonyolításának támogatása

2020.09.11-20
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Utómunkák

felszerelés visszaszállítása, pü
elszámolás, köszönetek, átadandók

2020.09.30.

Értékelés

résztvevők, törzs, MCsSz, NEK, MKPK

2020.10.30.

Projektzárás

2020.12.31.

A munka március közepéig nagyjából az ütemezés szerint folyt. Közben számos
közgyűlésen, cserkésztalálkozókon és a legkülönbözőbb médiumokban hirdettük a
jelentkezést. A toborzási célokat és a jelentkezők számának alakulását az alábbi táblázat
tartalmazza.
Egység

Létszám

Cél

Státusz

400 fő 800 fő
esetén esetén

Február
23.

Február
29.

Március
10.

Április
2.

MCSSZ

12653

248

502

81

251

292

302

HMCS

100

2

4

4

5

5

5

KáMCSSZ

400

8

16

0

5

5

6

KMCSSZ

2800

56

112

2

4

5

5

RMCSSZ

2155

43

86

7

29

32

33

SZMCS

1441

28

57

3

5

5

5

VMCSSZ

417

8

16

0

16

16

16

32

Összesen

12653

393

793

97

315

360

372

Látható, hogy a február 29-i első határnapra jelentősen megugrott a jelentkezők száma,
majd kicsit lelassult a jelentkezési folyamat. A minimálisan megcélzott 400 főnek már a
közelében vagyunk, de a valódi cél az optimális 800 fős szolgálattevői létszám elérése. Az
igazi kihívás nem is ez, hanem az, hogy elérjük, hogy minden résztvevő számára egyéni
történetté, saját lelki úttá váljon a szolgálat. Ettől még messze vagyunk, hiszen a személyes
találkozók és a felkészülés szakasza nem indulhatott el.
Merre tovább?
Mindezeket figyelembe véve, a halasztás óriási lehetőség. Egyrészt a jelentkezési, toborzási
folyamat jelen körülmények között további eszközökkel kibővíthető, így többeket van
lehetőségünk elérni (ezt a rendelkezésre álló idő jelentősen korlátozta), másrészt a
felkészülés tartalmi elemeire is jut idő és energia koncentrálni. Komolyan megfontolandó,
hogy a cserkész lelkiség tematikus évében milyen szerepet játszhat a 2021-es NEK-re való
közös felkészülés.
Személy szerint azt javaslom, hogy a NEK készülődés a tematikus év középpontjába
kerüljön. Összmagyar, ahogy a magyar cserkészlelkiség sem csak az anyaországi
cserkészeté. A két legrégibb lelkiségi munkaközösség egyaránt aktívan támogatja, így
szépen mutatja a cserkészetünkben megélt ökumené szellemét és nagyon plasztikusan
irányítja rá a figyelmet a jó munka fontosságára Isten, haza és embertársaink szolgálatában.
Jó munkát!
Budakeszi, 2020. 05. 02.
Dr. Lendvay Endre cst. (1909.)
Kontingensvezető

Magyar Cserkészszövetségek Fóruma
A Magyar Cserkészszövetségek Fóruma a ‘90-es években jött létre egy egyeztető
fórumként, melynek célja a különböző országokban működő magyar cserkészszövetségek
munkájának összehangolása, közös ügyek megbeszélése. A két évtizednyi közös munka
során a Fórum működése valamennyire változott, idomult a tagszövetségek igényeihez, a
bennünket körülvevő világhoz.
Úgy látjuk, hogy az eddig jól bevált működés az elmúlt években elérte határait, így abban
minden tagszövetség egyetért, hogy változásnak most is ideje és helye van. A változás
részleteivel kapcsolatban azonban eltérőek az álláspontok a tagszövetségek között, így
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gyakorlatilag több évre visszamenőleg egyfajta patthelyzet alakult ki. Ezt a patthelyzetet
2019-ben sem sikerült feloldani.
Két Fórum ülésre (közgyűlés) került sor 2019-ben: tavasszal a Vajdasági Magyar
Cserkészszövetség volt a vendéglátó. Ezen még a korábbi elnökség vett részt. Ősszel - bár
az ülés az MCSSZ projektjéből magyarországi helyszínen valósult meg - a Szlovákiai
Magyar Cserkészszövetség volt a házigazda. Itt már az új elnökség képviselte az MCSSZ-t.
Minthogy az Országos Elnökség óriási potenciált lát az MCSSZF-ben, valamint mint annak
legnagyobb tagszövetsége kiemelkedő felelőssége is van a Fórum ügyivel kapcsolatban, így
az ülésen igyekeztünk aktívabb szerepvállalás felé elmozdulni. Úgy gondoljuk, az
összmagyar cserkészetet az elemi cserkészközösségekben is meg kell élni: őrsök, csapatok
közös programjain, táboraiban, vezetőképzőkben, nevelési konferenciákon. Szeretnénk, ha
a Fórum munkája túlmutatna a szövetségi vezetők évi kétszeri találkozójának szintjén, és
sokrétű, aktív és a fiatal vezetőket is bevonó, a magyar cserkészet egészét átfogó
erőfeszítések is részei lennének. Ugyancsak fontosnak tartjuk azt, amiért az MCSSZF a
létrejöttekor hosszútávú célként megfogalmazott: létrehozni újra az egységes (össz)magyar
cserkészszövetséget.
Mi úgy látjuk, hogy ez az összefogás és együtt-haladás elsősorban a tagszövetségek belső
döntésén múlik, és ha tényleg akarjuk - a jelenleg látott sok akadály ellenére is megvalósítható. Ezért szeretnénk, ha a Fórum következő időszakában erről sokkal több szó
esne. Éppen ezért mikor 2019 őszén a WOSM főtitkára (Ahmad Alhendawi) és alelnöke
(Andy Chapman) nálunk jártak, szerveztünk egy találkozót a Fórum tagszövetségek
vezetőivel. Szeretnénk, ha a határon túli magyar cserkészszövetségek WOSM tagsága
kapcsán kialakult akadály leküzdhető lenne. Ebben Ahmad teljes mértékű támogatásáról
biztosított bennünket. A folytatás innentől rajtunk múlik: ahhoz, hogy a WOSM közgyűlés elé
vihessük a kérdést, nyilatkoznia kell a Fórum határon túli tagszövetségeinek, ki az, aki
szeretne ebben velünk közösen mozdulni.
Az elmúlt időszakban a Fórumban újra előkerült az a javaslat, hogy a Fórum rendelkezzen
önálló magyarországi jogi személyiséggel. Ezt Országos Elnökség nem támogatja. Nem
látjuk szükségét annak, hogy az MCSSZ és az Magyar Cserkészlány Szövetség mellett
újabb, cserkészeket összefogó egység jöjjön létre Magyarországon. Véleményünk szerint ez
kifejezetten megnehezítené annak a célnak az elérését, hogy Szövetségünkre, mint a
magyar cserkészeket összefogó egységre tekintsenek. Úgy látjuk, hogy nagyon vigyáznunk
kell arra, hogy a szerteágazó szervezeti hálózatunkat összébb szervezzük, egységesebb,
összetartóbb rendszerré fejlesszük, ne pedig újabb, meglehetősen nagy szervezeti
egységgel bővítsük. Sajnos jelenleg is rengeteg cserkész-kötődésű alapítványról,
egyesületről gondolják azt számos helyen, hogy az az egész MCSSZ-t képviseli. Ezt az
álláspontot az Országos Elnökség (a korábbi elnökséghez hasonlóan) szilárdan és
következetesen képviseli a Fórumban, valamint erről a témáról szeretnénk, ha előbb-utóbb
az Országos Küldöttgyűlés is véleményt formálna.
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Elkötelezettek vagyunk az összmagyar cserkészet ügye iránt, egyben ragaszkodunk az
alapítók értékeihez és a magyar cserkészet vallás-erkölcsi alapokon nyugvó, ökumenikus
szellemiségű, korszerű és a társadalomban aktív szerepvállalással jelenlévő
hagyományához. Mindenkivel szorosan együttműködünk, aki ebben partner, és képviseljük
a Magyar Cserkészszövetség érdekeit a közös munka során is.
Hiszünk abban, hogy van közös útja az összmagyar cserkészetnek és készek vagyunk ezen
előrehaladni testvérszövetségeinkkel. A Fórumban végzett munkánkat a következő évben is
ezek szellemében szeretnénk elvégezni.
Bedekovics Péter cst. (43.)
országos elnök,
az OE MCSSZF kapcsolatokért felelős tagja

Országos Külügyi Bizottság
Külügyi munkánk alapvető célja a magyar cserkészet és a világcserkészet képviselete
egymás felé, valamint a formális tagi kötelezettségek teljesítése. A WOSM és annak Régiói
által szervezett képzések és konferenciák a magyar cserkészvezetők szakterületenkénti
szakmai fejlődését szolgálják, mivel a többi 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 cserkész eseményeken, táborokban,
konferenciákon. Jól látható a magyar cserkészet és a Szövetség ismertségének és
elismertségének növekedése. Az Országos Külügyi Bizottság 10 taggal működik, kéthetente
ülésezik, és immár 3 éve évi 4 alkalommal nyílt üléseket is tartunk, amelyeken ezúton is
köszönjük a részvételt és a kérdéseket. 2019. szeptemberétől az országos külügyi vezetői
tisztséget, így az Országos Külügyi Bizottság vezetését is dr. Hári Márton csst. (1019.) vette
át Böröczky Csongor cst.-től (442.)
Nemzetközi eseményeket, lehetőségeket az elnökségi
Facebook-oldalán, továbbá a cserkesz.hu-n hirdetünk meg.

hírlevélen

túl

az

OKB

Kiemelt munkáink, részvételünk, eredményeink:
Deutschsprachige Konferenz, DSK (Nagykovácsi, február) – szervező: Csortán-Szilágyi
György csst. (1026.) és az Országos Külügyi Bizottság
- Németül beszélő cserkészek konferenciája, az érintett szövetségi vezetőknek szóló
egy hétvégés esemény. A konferenciát évente más és más résztvevő ország
(Németország, Ausztria, Liechtenstein, Svájc, Olaszország (Dél-Tirol), Luxemburg,
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Belgium, Hollandia, Lengyelország és Magyarország) cserkészszövetségei rendezik
meg, 2019-ben 48. alkalommal.
Helyszíne a nagykovácsi Teleki-Tisza Kastély, témája a fenntartható cserkészet volt.
Összesen 70 szövetségi cserkészvezető vett részt + WOSM bizottsági tagok és
látogatók + 15 MCSSZ önkéntes

My Europe My Say - Cserkészek háza (Budapest, március) – szervező: Tóth Márton
Mihály őv. (442.)
- A My Europe My Say elnevezésű program az Európai Cserkészrégió és az Európai
Hallgatók Egyesületének (AEGEE) közös ifjúságnevelési projektje volt, a 2019-es
EP-választások apropóján, amelyben való részvétel egyben a külügyi képzésben
résztvevők egyik választható feladata is volt, illetve az OKB segítségével 8 magyar
cserkész részt vehetett egy egyhetes franciaországi felkészítő hétvégén, Európa
számos országából érkezett cserkésztestvéreikkel együtt. A magyarországi
programban elsősorban a fiatalok vitakultúrájának fejlesztését tűztük ki célul,
valamint a kósza és vándor korosztályú cserkészeket pártpolitikától mentesen aktív
társadalmi szerepvállalásra sarkallni a felelős állampolgárrá nevelés jegyében.
Európai Cserkészkonferencia (Split, augusztus) - résztvevők: Bedekovics Péter cst. (43.),
Pótor József cst. (304.), Hetyey Annamária csst. (442.)
- az Európai Cserkészrégió (European Scout Region) rendes, hároméves közgyűlése
- a Régió következő hároméves terve megszavazásra került, az MCSSZ beadványt
nem adott be
- Hetyey Annamária tagja volt a Régió beadványait vizsgáló bizottságnak (Resolutions
Committee)
- rengeteg informális megbeszélésen vettünk részt, amelynek eredménye lett többek
között a főtitkári látogatás, illetve a régiós önkéntes delegálása is.
Főtitkári látogatás(Budapest, október) - szervező: Országos Külügyi Bizottság
- 2019
novemberében
meghívásunkra
Magyarországra
látogatott
a
Cserkészmozgalom Világszervezetének (World Organisation of the Scout Movement,
WOSM) főtitkára (Secretary General), Ahmad Alhendawi, illetve a Cserkész
Világbizottság (World Scout Committee) alelnöke, Andy Chapman. Itt tartózkodásuk
alatt meglátogatták a Magyar Cserkészszövetségek Fóruma ülését, a 28/C
segédtiszti vezetőképzés utóhétvégéjét, valamint nyílt kérdésfeltevésre volt
lehetőség a tagság részére egy nyilvános fórum keretében. Örömünkre szolgált,
hogy – visszajelzéseitek alapján – sokatoknak személyes motivációt is jelentett
ittlétük.
Régiós önkéntes- Hetyey Annamária csst. (442.)
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a Régió hároméves tervének megvalósulását segítő csapat (Regional Scout Plan
Monitoring and Evaluation Team) tagja lett a következő három évre az OKB tagja,
Hetyey Annamária, aki először képviseli a magyar cserkészetet régiós szinten.
munkacsoportja a többi csoport előrehaladását követi és szükség esetén segítséget
ad a terv megvalósításához

2019 további fontos eseményei és ügyei a következők voltak:
- Külügyi Vezetők Fóruma (Belgrád, február) - résztvevők: Hetyey Annamária csst.
(442.), Lengyel Sára Ágnes csst. (902.) és Krenner Márk csst. (1020.)
- Külügyi képzés - portya (Pozsony, március)
- ICCS-EM Central European Group Meeting (Budapest, március) - résztvevők: dr.
Simon-Gresz Orsolya őv. (433.), Kispál György csst. (1402.)
- Partnership Event (Madrid, április) – résztvevők: Lengyel Sára Ágnes csst. (902.),
Szentváry-Lukács Keve csst. (1000.)
- Krakkó Csoport találkozó (Vilnius, április) – résztvevők: Ostern Kitti csst. (121.) ,
Ronkay János Péter csst. (293.)
- Academy (Kranjska Gora, november) – résztvevők: dr. Mészáros Ágota csst. (937.),
Horváth Csenge Veronika csst. (937.), Pótó Judit csst. (673.), Szilágyi-Kovács Kata
(iroda)
- ICCS-EM Council Meeting (Krakkó, november) - résztvevők: dr. Simon-Gresz
Orsolya őv. (433.), Lengyel Sára Ágnes csst. (902.)
Egyéb nemzetközi cserkészesemények, OKB tevékenységek:
- Network Meeting of External Representatives (Brüsszel, január) - résztvevő: Pólya
Viktor csst. (47.)
- ICCS EM Committee Meeting (Budapest, január / Amman, május / Róma,
szeptember) - résztvevő: dr. Simon-Gresz Orsolya őv. (433.)
- European Scout Symposium (Valletta, március) - résztvevő: Pótó Judit csst. (673.)
- Fundraisers' Network Meeting (Prága, március) - Horváth Domokos csst. (121.),
Hetyey Annamária csst. (442.)
- RoverNet - VentureNet (Zágráb, május) - Jóvér Ákos csst. (802.), Várhegyi Orsolya
csst. (148.)
- 24. Cserkész Világtalálkozó (24th World Scout Jamboree) (Glen Jean,
Nyugat-Virginia, július-augusztus) - résztvevő: Magyar Dzsembori Csapat 2019,
csapatvezető: Tóth Bence csst. (121.)
- Kandersteg International Scout Center, Hungarian Workparty (Kandersteg,
szeptember) - résztvevők vezetői: Suhai-Hodász Csenge (442.) és Greschik Gergő
(442.)
- Signifo-Spiriteco Network Meeting (Lyon, október) - résztvevők: Turóczi Hajnalka
csst. (25.), Muhari Máté csst. (298.)
- World Non-Formal Education Forum (Rio de Janeiro, december) - résztvevő:
Bedekovics Péter cst. (43.)
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Nemzetközi táborok, egyéb lehetőségek meghirdetése, propagálása - Országos
Külügyi Bizottság
Magyarországra látogató külföldi cserkészekkel való kapcsolattartás - Országos
Külügyi Bizottság
Magyar cserkészek külföldi cserkészeseményeken, táborokon való részvételének
támogatása, szervezése - Országos Külügyi Bizottság

Az Országos Külügyi Bizottság tagjai: Böröczky Csongor cst. (442.), Csortán-Szilágyi
György csst. (1026.), Gresz Gábor (433.), dr. Hári Márton csst. (1019.), Hetyey Annamária
csst. (442.), Krenner Márk csst. (1020.), Lénárt Gábor (217.), Lengyel Sára Ágnes csst.
(902.), Ostern Kitti csst. (121.), dr. Szubert László Marek csst. (831.), dr. Simon-Gresz
Orsolya őv. (433.).
Jó munkát!
dr. Hári Márton csst. (1019.)
országos külügyi vezető

Magyar Dzsembori Csapat 2019
1 tábor, 1 csapat, 2 év felkészülés, 5 raj, 10 nap a táborban, 11 központi vezető, 16 őrs, 300
magyar cserkész, többezer megtett kilométer, megszámlálhatatlan új barátság és új élmény.
A Magyar Dzsembori Csapat 2017 májusában kezdte meg tevékenységét 4 vezetővel és
egy álommal, hogy azon cserkészek számára, akiknek a 2019-es Dzsembori az egyetlen
lehetőség résztvevőként kiutazni egy világtalálkozóra, a lehető legjobb élményt nyújtsa,
valamint azok is részesülhessenek a dzsembori-élményből, akik felnőtt önkéntesként vagy
vezetőként csatlakozhatnak a magyar csapathoz.
Ma, fél évvel az utolsó hétvége és 3 évvel az után, hogy először fogtunk bele e hatalmas
program szervezésébe, azzal a nyugalommal írom ezt a beszámolót, hogy azon magyar
cserkészeknek, akik velünk utaztak erre a hosszú útra, maradandó élményeket adhattunk.
Remélem, hogy tapasztalataik, emlékeik és új kapcsolataik által építeni tudják saját
cserkészközösségeiket, és hazaviszik csapataikba a dzsembori üzenetét: a cserkészetünk
nem csak egy helyi közösség, nem egy országos szervezet, hanem a teljes világot átölelő
mozgalom, melyben a világ fiataljai együtt lehetnek cserkésztestvéri közösségben.
A Magyar Dzsembori Csapat vezetőinek munkája nem az első felkészítő hétvégén, nem a
résztvevők és IST (Nemzetközi Tábortörzs, International Service Team) válogatóján
kezdődött. A tervezői asztalon 2017 tavaszán kezdtünk el készülni arra, hogy pályázatot
adjunk be a Dzsembori Csapat vezetésére, melyet az akkori Országos Elnökség
érdemesnek talált arra, hogy bizalmat szavazzon az én vezetésemmel induló csapatnak. A
CMT (csapatvezetőség, Contingent Management Team) volt az első csapategység mely
bővülni kezdett, a Csapat felkészülését a vezetőségi válogatók után 11 CMT-s kezdte
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tervezni, s bár 1 vezetőnktől elbúcsúztunk, de további 2 csatlakozó CMT-s és a 4
rajparancsnok belépése után végleges lett a táborra kiutazó dzsembori vezetőség. Később
csatlakozott az általában 20-24 főt számláló ISAT (csapatvezetőséget segítő felnőtt
önkéntesek, International Service A-team) különítmény. Lelkesedésükkel és kitartásukkal
megannyi kemény munkával töltött estén lendítették túl a csapatot és nem kis részben
járultak hozzá, hogy a Magyar Dzsembori Csapat céljai megvalósulhassanak.
Céljaink közé tartozott, hogy amennyiben lehetséges a csapat minden pozícióját pályázatos
úton töltsük be, és csak alkalmas jelentkezők hiányában keressünk tagokat meghívásos
úton, így lehetett, hogy a csapat tartott válogatót CMT-sek, ISAT-sek, rajparancsnokok,
őrsvezetők, IST-sek és résztvevők számára. A különböző pozíciókra összesen több mint 500
magyar cserkész adott be pályázatot. Válogatóink nyitottak voltak az MCSSZF összes
szövetsége számára, ezért a Dzsemborin részt vevő 300 magyar cserkészből 22 a határon
túli testvérszövetségekből érkezett.
A Csapat felkészülése 6 hétvégéből állt, melyből 2 a teljes csapatnak szólt, 3 résztvevői
rajok részére lett megszervezve, valamint 1 kifejezetten az IST felkészülését szolgálta.
Felkészítő hétvégéinken a csapattagokat a forrásteremtés, a külföldre utazás, a tábori élet
és az utóprogramok kihívásaira készítettük fel. A felkészítő hétvégék megvalósulásában
kimagasló érdeme volt a rajok vezetőségeinek, de azoknak az IST-seknek és ISAT-seknek
is, akik önkéntes munkájukkal ezeket az eseményeket lehetővé tették, így segítve a
résztvevők élményekkel teli felkészítését a tábor előtti évben.
A Dzsemborira utazás megszervezése s lebonyolítása a Csapat legnagyobb kihívásai közé
tartozott. A Magyarországról induló cserkészek több mint húsz kisebb utazócsoportban
megannyi reptér és közlekedési csomópont érintésével 5 nap leforgása alatt érkeztek meg
mindannyian a táborhelyre a nyugat-virginiai Summit Bechtel Reserve-be, mely a tábor 10
napja alatt az otthonunk volt. A Magyar Csapat itt a több, mint 40000 részt vevő cserkésszel
együtt tapasztalhatta meg a dzsembori-élményt és a határokon átívelő közösséget, melyet a
cserkészet, mint a világ minden táján jelen levő mozgalom jelent.
A Magyar Dzsembori Csapat nem csak részvételével tett hozzá a 2019-es világtalálkozóhoz,
több projektjével is készült arra. Ugyan a Magyar Csárda központi szervezési és
kommunikációs problémák miatt nem jöhetett létre, a Csapat vezetőjeként büszke vagyok
arra a munkára és kitartásra, amit a projekten dolgozó vezetők és önkéntesek tanúsítottak.
Megvalósult azonban a Magyar Csapat szervezésében a magyar kiállítósátor és a Globális
Fejlődés Faluja (Global Development Village, GDV) programhelyszínre szervezett program
is. A GDV program különlegessége, hogy magyar csapat most először készült ilyennel és
örülök, hogy sikerült megvalósítani egy, a hétköznapi anyagok újrahasznosítását bemutató
projektet és azt remélem, hogy a jövőben is készülnek majd ilyen programmal a magyar
csapatok. A kiállítósátrunk célja az volt, hogy megmutassuk honnan jöttünk, kik vagyunk és
hová tartunk. 2019-ben ennek egy korábbitól eltérő interaktív formát választottunk, ahol a
fókuszt a művészetre, természeti kincseinkre és a hungarikumokra helyeztük. A Magyar
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Csapat ezen túl részt vett a V4B3 országokkal (Krakkó Csoport, Cracow Group) közösen
tartott fogadás szervezésében, melynek célja az volt, hogy bemutassa a résztvevő országok
és szövetségek együttműködését.
A Csapat kalandjai a tábor végével nem értek véget - cserkészeink 4 napot tölthettek el az
Egyesült Államok fővárosában, de még a közös utótábor végeztével is lehetőségük volt 6
utóprogram keretében megismerni a kontinens számos természeti és kulturális csodáját,
nagyvárosait és nemzeti parkjait. Az utóprogramok keretein belül a résztvevőink és
önkénteseink újabb összetartó közösségeket alakíthattak ki, és még több barátságot
mélyíthettek el a csapaton belül. Az utazócsoportok hazautaztatása folyamatosan zajlott
egészen szeptemberig, de voltak olyan bátor önkénteseink, aki még tovább maradtak az
amerikai kontinensen, így az utolsó magyar cserkész 2020 márciusában érkezett haza. A
csapat résztvevői és IST rajai a 2019 őszén rendezett záró hétvégén lehettek utoljára együtt
és ünnepelhették meg ennek a hosszú programnak a végét. Vezetőink és önkénteseink
pedig 2019 végével fejezték be a munkát, amit a legtöbben majdnem két évvel előtte, vagy
még hamarabb kezdtek el.
Büszke vagyok a csapat által elért eredményekre. Köszönettel adózom minden vezetőnek
és önkéntesnek, aki a munkámat segítette. Azzal a reménnyel hagyom itt a Magyar
Dzsembori Csapat csapatvezetői tisztségét, hogy munkánk által méltó utódai lehetünk a
korábbi Magyar Dzsembori Csapatoknak és tapasztalataink által segíteni tudjuk az utánunk
jövő nemzetközi programra készülő Magyar Csapatokat is.
Jó munkát!
Tóth Bence csst. (121.)
csapatvezető
Magyar Dzsembori Csapat

Fesztiválcserkészek
2019-ben két új rendezvényünk is volt a szokásokon túl (Gyerek Sziget, VOLT, Sziget,
Strand), az egyik egy keresztény fesztivál a II. Mladifest Gödöllőn, ahova egy napra, kis
létszámmal települtünk ki, de mind a résztvevők, mind pedig mi is nagyon jól éreztük
magunkat, a programunknak pedig pozitív fogadtatása volt ebben a családias légkörben. A
másik pedig a vélemény-listán nagy port kavaró és a Sztrilich Pál cserkészparkban tartott
Kolorádó fesztivál, ami nekünk egy nagyon jó platform, hogy itt is megmutathassuk a
cserkészet értékeit, erősségeit, azonban a megszokott programjainkra vagy úgy inkább az
aktív kikapcsolódásra kevésbé volt nyitott a közönség, így ide, ha máskor is megyünk akkor
teljesen más koncepcióval kell érkezni, nem sikerült a várt számokat hoznunk. A szervezők
nagyon pozitívan állnak a cserkészekhez, a természetközeliség számukra is fontos és
személyes beszámolók alapján az egyik legbarátságosabb fesztivál a régióban, amivel mi is
csak egyet tudunk érteni.
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A Cserkészvár 2019-ben is visszatért a Szigetre, ezúttal már a #fesztiválcserkészek
programhelyszíneként és a Kolorádó fesztivál is aktívan érdeklődött iránta, de ott végül nem
lett felállítva a vár.
A 2019-es és 2020-as szezon előkészületeibe bevontuk a több éve nálunk önkénteskedő
cserkészek egy részét, INSIDERS néven hogy ne mindig csak a mi ötleteink valósuljanak
meg programként, hanem az ország különböző pontjairól jövő gondolatokkal is tudjuk a
rendezvénysorozatunk színvonalát emelni, illetve az utánpótlás biztosítása miatt is fontos a
bevonás.
#fesztiválcserkészek számokban 2019
6 rendezvény
37 rendezvény nap
60+ jelentkező (már RMCSSZ, SZMCS-ből is)
3000+ érdeklődőt értünk el
E rövid összefoglalón túl a #fesztiválcserkészek 2019 évről szóló részletesebb beszámolóját
itt olvashatjátok:
https://drive.google.com/a/mcssz.hu/file/d/1lMc6q7JCaJDnMiDRu88N_FkNQr9ayhTd
#fesztiválcserkészek CREW
Horváth András (25.), Hoffmann Ferenc cst. (118.), Reibl Dávid csst. (118.), Tóth Hajnalka
(144.), Kovácsházi Gergely csst. (25.), György Domonkos csst. (47.), Hegedüs Dóri csst.
(105.)
Jó munkát!
Horváth András (25.)

Országos Iroda
2019 első felében Hoffmann Ferenc cst. (118.), majd augusztus 1-től Pólya Viktor csst. (47.)
vette át az MCSSZ központi- és projekt irodáinak vezetését, mint szövetségi igazgató. A
Tömörkény utcai székházunkon túl, 2019-ben, két helyszínen is jelen voltak munkatársaink.
Az első 7 hónapban a Margit körúton (1024 Budapest, Margit krt. 31-33.), majd egy
augusztusi költözést követően a Bartók Béla úton (1114 Budapest, Bartók Béla út 61.) volt
elérhető az EFOP-os projektiroda. Mindkét iroda az év minden szakában nyitva állt az
önkéntesek előtt, számos egyeztetésnek és országos vagy helyi hatókörű szervezési
feladatnak irodáink adtak otthont.
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2019. január első hetében 74 munkatársa volt az MCSSZ-nek, decemberre ez a szám
62-re változott. Ez időközben 24 közös megegyezéssel történő munkaszerződés-felbontást
és 12 új munkatársat jelentett.
Az iroda fő kihívása továbbra is kettős maradt: 1) biztosítani a megfelelő projektszakmai
hátteret és humánerőforrást a két EFOP-os projekthez, miközben szervezetünk mozgalmi
igényeire figyelünk és azokat szolgáljuk, 2) másrészt pedig folyamatosan azon dolgozni,
hogy a projekt utáni időszak lecsökkent irodai állománya számára biztosítva legyen az
alapiroda működéséhez szükséges anyagi erőforrás és megerősödjenek illetve kialakuljanak
a szükséges szervezeti feltételek, a “know-how” (pl.: szervezeti kultúra, folyamatleírások,
informatikai háttér, feladat nyomonkövetési rendszer stb.).

Irodai munkacsoportok
Az iroda szervezeti oldalról egy igazgatótanáccsal (board) bővült, aminek köszönhetően az
irodai munkatársak szakmai munkacsoportokba tömörültek. Az igazgatótanács, mint a
vezetők döntéstámogató testülete, kéthetente ülésezett. Célja az irodai “működtetés”; az
információáramlás biztosítása, a szervezeti egység megteremtése és a munka- és
együttműködési kultúra meghatározása.
Az igazgatótanács (board) tagjai egyben egy-egy irodai munkacsoport
(középvezetői szint). Így jött létre 9 munkacsoport: 1) projektmenedzsment,
iroda, 4) kommunikáció, 5) program, 6) mentorhálózat, 7) 1.12.1 szakma, 8)
9) friendraising. A munkacsoportok célja az irodai „működés” biztosítása; az
munkavégzés egyértelmű feladatkiosztási és beszámoltatási viszonnyal.

vezetői voltak
2) pénzügy, 3)
1.3.6. szakma,
operatív (napi)

Az iroda (2019 végén aktuális) szervezeti ábráját itt tekinthetitek meg:
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Kabinetek
A „Cserkészet 2027 – A Magyar Cserkészszövetség Stratégiai terve” c. dokumentum olyan
megállapításokat és célkitűzéseket tartalmaz, amelyek az MCSSZ legtöbb (mozgalmi és
irodai) tevékenységére vonatkozóan iránymutatást adnak. Ez a stratégia egy széles körben
elfogadott (Országos Elnökségeken átívelő, az Országos Tanács által elfogadott) irány, ami
természetesen folyamatosan igényel finomhangolást.
2019 második felében megkezdődött egy folyamat, amelyben a Stratégia által kijelölt irányt
és a benne foglalt célokat szerettük volna az iroda mindennapi működésére is „lefordítani”
és konkrétabbá tenni. Ennek érdekében ún. Stratégiai Akcióterveket (STAT) kezdtünk el
kidolgozni azon részterületek vonatkozásában, amelyek az iroda hatáskörébe (is) tartoznak.
Az MCSSZ szervezeti felépítése igen komplex: sokdimenziós és sokszereplős szervezet
vagyunk. Ebből kifolyólag közös céljaink elérésének hatékonysága szorosan összefügg az
egyes ügyek (fejlesztendő részterületek) kulcsszereplői közti információáramlás
hatékonyságával. Az MCSSZ újjáalakulása óta számos fejlődési folyamaton ment keresztül.
Sokak munkáját dicséri, hogy egyre több témában vannak elkötelezett, hozzáértő
személyek, lelkes munkacsoportok. Azáltal, hogy az iroda egy-egy projektnek köszönhetően
megnőtt, és a projektekben vállalt feladatok nagy részét tudtuk úgy alakítani, hogy a
mozgalom fejlesztésére fordíthassuk, rendszerszintű segítséget tudtunk nyújtani
önkénteseink számára. Ennek a helyzetnek folyományaként – megértve az
információáramlás kulcsfontosságú szerepét – olyan tematikus „tereket” kívántunk létrehozni
a meglévő irodai és mozgalmi munkacsoportok mellé, amelyben függetlenül attól, hogy
valaki önkéntes vagy munkavállaló, találkozni tud az érintettekkel vagy legalább az ő
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véleményükkel. Így a stratégiai célok megvalósítása érdekében ún. kabineteket hoztunk
létre. Ezek a kabinetek egy-egy fejlesztési terület köré szerveződnek, nagyfokú
rugalmasságot adva a kabinet koordinátorának, hogy kiket és milyen rendszerességgel von
be az egyeztetésekbe. A cél továbbra is a megfelelő információáramlás biztosítása és az
ügyek gondozása mellett konkrét döntési helyzetek megteremtése és a döntéshozók
megfelelő tájékoztatása, a döntések előkészítése.
2019-ben az alábbi 4 kabinet kezdte meg működését (gazdasági, digitális, növekedési,
nevelési) illetve további 5 kabinet kialakítása is megkezdődött (jogi, táborozási, összmagyar,
ingatlan, kommunikációs).
Jó munkát!
Pólya Viktor csst. (47.)
szövetségi igazgató

EFOP Projektek
EFOP-1.3.6-17-2017-00001 Imre herceg terv – közelebb
egymáshoz
A Magyar Cserkészszövetség a Familiare Társadalomszervező Központtal konzorciumi
együttműködésben 2017. október 1-től 2021. május végéig valósítja meg több, mint 3 éves
projektjét. Az uniós támogatású projekt célja, hogy a hátrányos helyzetű településeken élő
gyermekek és fiatalok élményalapú programok során ismerjék meg a társadalmi
szerepvállalás jelentőségét, és ez által életrevaló, magukért és másokért felelősséget
vállalni tudó felnőttekké váljanak. A projekt a következő fő tevékenységek mentén valósul
meg: programfejlesztés; hálózatosodás és szervezetfejlesztés; IT fejlesztések; módszertani
és felkészítési fejlesztések.
A 2019-es évben a projekt keretében az alábbi 102 rendezvény valósult meg több mint
8.700 főrészvételével:
Rendezvény neve

Tényleges
dátum
kezdő

Tényleges
dátum
vége

Helyszín

Résztvevők
száma

1

Koordinátorok felkészítése

2019.01.02

2019.01.03 Budapest

19

2

Tematikus VTK előkészítő workshop

2019.01.11

2019.01.12 Budapest

12

3

Koordinátorok szakmai találkozói

2019.01.16

2019.01.17 Budapest

20
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4

Tematikus VTK - HH workshop 1. Pécs

2019.01.18

2019.01.18 Pécs

17

5

Vadonlakó szakág továbbképzés - Szeged

2019.01.19

2019.01.20 Szeged

12

6

IV-VI. kerületi felnőttképzés 2.

2019.01.25

2019.01.27 Pécs

16

7

Koordinátorok szakmai találkozói

2019.01.30

2019.01.31 Budapest

20

Kiképzői felkészítő hétvége I-X. Cserkészkerület
Őrsvezetőképzés

2019.02.01

2019.02.03 Dunaújváros

36

8
9

Vadonlakó szakág továbbképzés - Algyő

2019.02.02

2019.02.03 Algyő

10

10

III. kerületi felnőttképzés

2019.02.08

2019.02.10 Szombathely

12

11

Tábortűz Országos Vezetői Tanács

2019.02.10

2019.02.10 Kecskemét

17

12

Vezetői fórum - Dunaújváros

2019.02.15

2019.02.17 Dunaújváros

28

13

VIII. kerületi VTK

2019.02.15

2019.02.17 Kecskemét

43

14

Koordinátorok felkészítése

2019.02.20

2019.02.21 Budapest

23

15

Dzsembori felkészítő hétvége

2019.02.22

2019.02.23 Vajta

136

16

Koordinátorok szakmai találkozói

2019.02.27

2019.02.28 Budapest

20

17

Szegedi Árvizi Emléknap 2019

2019.03.09

2019.03.09 Szeged

709

18

Koordinátorok szakmai találkozói

2019.03.13

2019.03.14 Budapest

23

19

Bugaci ŐVK - 2019. tavasz 1.

2019.03.14

2019.03.15 Kecskemét

16

20

Kerületi Elnökségek Találkozója 2019 tavasz

2019.03.22

2019.03.24 Hajdúszoboszló

27

21

IV. kerületi őrsvezetői találkozó

2019.03.22

2019.03.24 Nemesvámos

44

22

Kiscserkész VTK - 1.

2019.03.22

2019.03.24 Dunaföldvár

14

23

KET kerületi elnökség találkozója

2019.03.22

2019.03.24 Hajdúszoboszló

27

24

Szekszárdi kósza portya

2019.03.22

2019.03.24 Szekszárd

47

25

Eurojam vezetői hétvége

2019.03.22

2019.03.24 Velence

21

26

Rákos-Szilas körzet vezetői nap

2019.03.22

2019.03.23 Dunaföldvár

35

27

Vadonlakók Egerben

2019.03.23

2019.03.23 Eger

15

28

Koordinátorok szakmai találkozói

2019.03.27

2019.03.28 Budapest

23

45

29

Operatív képzés 1

2019.03.29

2019.03.31 Martonvásár

58

30

IV-VI. kerületi felnőttképzés 3.

2019.04.05

2019.04.07 Balatonvilágos

16

31

Kiscserkész VTK - 2.

2019.04.05

2019.04.06 Dunaföldvár

16

32

Bugaci ŐVK - 2019. tavasz 2.

2019.04.05

2019.04.07 Kecskemét

23

33

Országos Vadonlakó felkészítés

2019.04.05

2019.04.07 Nagykovácsi

20

34

Koordinátorok szakmai találkozói

2019.04.10

2019.04.11 Budapest

23

Regös szakág vezetőségének szakmai
felkészítése

2019.04.12

2019.04.13 Nádudvar

20

35
36

Koordinátorok felkészítése

2019.04.23

2019.04.24 Budapest

20

37

Dzsembori felkészítő hétvége

2019.04.26

2019.04.28 Velence

237

38

III. kerület Szent György nap - 2019

2019.04.26

2019.04.28 Balatongyörök

350

39

II. kerületi hadijáték - Cserkésznap

2019.04.26

2019.04.28 Szerencs

383

40

VI. ker. Szent György nap

2019.04.26

2019.04.28 Pécs

310

41

Csolimpia 2019

2019.04.26

2019.04.28 Jászberény

139

42

Barlangász KVVTK

2019.04.27

2019.04.27 Balatonederics

63

43

Bugaci ŐVK - 2019. tavasz 3.

2019.05.03

2019.05.04 Tiszaug

12

44

EÜ szakági felkészítés

2019.05.03

2019.05.05 Székesfehérvár

24

45

III. TTK - Lelki nevelés a cserkészetben

2019.05.10

2019.05.12 Vértesboglár

25

46

Koordinátorok szakmai találkozói

2019.05.15

2019.05.16 Budapest

23

47

Vadonlakó hétvége Pécs

2019.05.17

2019.05.19 Pécs

18

48

III. kerületi felnőttképzés - 3. hétvége

2019.05.17

2019.05.19 Pannonhalma

15

49

Feszticserkész előkészítő

2019.05.17

2019.05.19 Budapest

33

50

Operatív képzés 2

2019.05.17

2019.05.19 Esztergom

82

Vadonlakó országos továbbképzés Nagykovácsi

2019.05.24

2019.05.26 Budapest

22

51
52

Bogáncs ÖVK VTK

2019.05.24

2019.05.26 Domaszék

80

53

Szakmai műhely civileknek - I-X.ker

2019.05.25

2019.05.25 Budapest

20

46

54

Koordinátorok szakmai találkozói

2019.05.29

2019.05.30 Budapest

23

55

Kenyír 2019

2019.06.01

2019.06.01 Nyíregyháza

49

56

Roadshow 4 Sopron

2019.06.01

2019.06.30 Budapest, Sopron 1552

57

Gyermekvédelmi tréning I.

2019.06.05

2019.06.05 Budapest

18

58

Esélyegyenlőségi tréning I.

2019.06.06

2019.06.06 Budapest

35

59

Koordinátorok szakmai találkozói

2019.06.06

2019.06.07 Budapest

23

60

Rendhagyó séta a társadalmi párbeszédért

2019.06.07

2019.06.07 Budapest

35

61

IX. ker. ŐVK Grund kiképzői felkészítés

2019.06.07

2019.06.09 Hajdúnánás

10

62

5. KKK utánpótlás - Bölcske

2019.06.07

2019.06.09 Bölcske

11

63

Vadonlakó hétvége - Szatymaz

2019.06.09

2019.06.10 szeged

12

64

Gyermekvédelmi tréning II.

2019.06.12

2019.06.12 Budapest

16

65

27/B STVK Kiképzői felkészítés

2019.06.14

2019.04.16 Orfű

12

66

27/C STVK Kiképzői felkészítés

2019.06.14

2019.06.16 Bánk

10

67

Történelmi szakmai kerekasztal

2019.06.20

2019.06.20 Budapest

11

68

Gyermekvédelmi tréning III.

2019.06.22

2019.06.22 Budapest

18

69

HH Gyerektábor - Balaton

2019.06.24

2019.06.29 Balatonboglár

36

70

Koordinátorok szakmai találkozói

2019.06.26

2019.06.27 Budapest

23

71

Vadonlakó tábor - Nagykovácsi

2019.06.27

2019.07.05 Nagykovácsi

37

72

I-X. ker. ŐVK EGER altábor kiképzői felkészítés

2019.06.28

2019.06.30 Zamárdi

11

73

Koordinátorok szakmai találkozói

2019.07.10

2019.07.11 Budapest

23

74

Koordinátorok szakmai találkozói

2019.07.24

2019.07.25 Budapest

23

Roadshow 5 Zamárdi

2019.08.05

2019.08.25 Budapest,
Zamárdi

802

76

Koordinátorok szakmai találkozói

2019.08.14

2019.08.15 Gárdony

23

77

Bugaci ŐVK - 2019. tavasz 4.

2019.08.15

2019.08.18 Bugac

20

78

Országos Cserkésztalálkozó (Scout)

2019.08.16

2019.08.18 Dunaújváros

1235

75

47

79

6. KKK utánpótlás - Bölcske

2019.08.22

2019.08.26 Bölcske

17

80

Koordinátorok szakmai találkozói

2019.08.28

2019.08.29 Budapest

23

81

Kerületi Elnökségek Találkozója 2019 ősz

2019.09.06

2019.09.07 Dunaújváros

43

82

Csoportdinamikai tréning

2019.09.15

2019.09.20 Pécs

20

83

Zöld TTK

2019.09.16

2019.09.18 Szendehely

32

84

Szombathelyi felnőttképzés 4. hétvége

2019.09.20

2019.02.22 Kőszeg

11

85

Kiképzőképző-képzés Utánpótlás 3. évfolyam

2019.09.27

2019.09.29 Balatonlelle

16

86

Operatív képzés 3

2019.10.04

2019.10.06 Martonvásár

43

87

V. kerületi felnőttképzés - I. hétvége

2019.10.18

2019.10.20 Szarvas

20

88

Rendhagyó cserkész történelemóra Miskolcon

2019.10.21

2019.10.21 Miskolc

190

89

Én is képes vagyok rá! - Élménynap Szegeden

2019.10.24

2019.10.24 Szeged

20

90

Kiképzőképző-képzés Utánpótlás 2. évfolyam

2019.10.25

2019.10.27 Budapest

8

91

Kiscserkész VTK - 3.

2019.10.25

2019.10.26 Dunaföldvár

12

Kiképzőképző-képzés Utnpótlás 3. évfolyam
Csoportdinamikai tréning

2019.10.30

2019.11.03 Érd

16

92
93

Érdekérvényesítő TTK

2019.11.09

2019.11.10 Esztergom

30

94

IV. kerületi regösnap - 2019

2019.11.09

2019.11.09 Székesfehérvár

199

95

II. cserkészkerületi konferencia

2019.11.15

2019.11.16 Farkasmály

55

96

Kiképzőképző-képzés Utánpótlás 2. évfolyam

2019.11.15

2019.11.17 Budapest

10

97

X. kerületi felnőttképzés - 1. hétvége

2019.11.15

2019.11.17 Mátraszentimre

9

98

V. kerületi felnőttképzés - 2. hétvége

2019.11.22

2019.11.24 Orosháza

15

99

Miatyánk Rendezvénysorozat 2019-2020

2019.11.24

2019.11.24 Budapest

22

100

Indaba 2019

2019.11.29

2019.11.30 Budapest

200

101

Mikulás kupa -Veszprém 2019

2019.11.30

2019.11.30 Veszprém

147

102

Miatyánk Rendezvénysorozat 2019-2020

2019.12.15

2019.12.15 Budapest

41
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2019-ben több mint 51.000.000 Ft értékben szereztünk be eszközöket, tábori
felszereléseket (pl: sátrakat, konyhai felszereléseket, szerszámokat stb.) a különböző
kerületek számára. Közel 14 M Ft értékben pedig kiadványokat (pl.: Scouting for Boys,
Különpróba kiadvány, Gyermekvédelmi ismeretek cserkészeknek stb.) juttattunk el a
kerületekhez, csapatokhoz.
A cserkészet ismertségét és elismertségét erősítendő országos plakátkampányt
valósítottunk meg 2019 augusztusában Budapesten és a nagyobb megyeszékhelyek
forgalmas közterein. IT-fejlesztéseken dolgoztunk, főleg a cserkesz.hu és a peldaul.hu
módszertani portál vonatkozásában. Csapatmentor-hálózatunk révén szervezetfejlesztési
és módszertani szempontból segítettük az egyes kerületek csapatait, továbbá felnőttképzési
programon és csapatalapítási útmutatón dolgoztunk.

EFOP–1.12.1-17-2017-00009 Lépj át a határaidon!
A Magyar Cserkészszövetség az Emberi Erőforrás Támogatáskezelővel (EMET) közösen
valósítja meg ezt a projektjét 2018. január 1. és 2020. december 31. között. A pályázati
konstrukció általános célkitűzése a Kárpát-medence szomszédos országai közötti tematikus
együttműködések erősítése az ifjúságügy, az egészségügy, a közösségfejlesztés és a
társadalmi felzárkózás területén.
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A határon átívelő együttműködések tematikájában, a Magyar Cserkészszövetség kiemelten
fontos célja, a Kárpát-medence magyar cserkészei közötti együttműködések megerősítése,
új kapcsolatok életre hívása, a szövetségek, csapatok és cserkészvezetők közötti szakmai
tapasztalatcsere elősegítése, jó gyakorlatok megosztása, valamint a Kárpát-medence
cserkészei számára különféle kulturális fesztiválok, sport programok, táborok, illetve
kompetenciafejlesztő workshopok és konferenciák szervezése és lebonyolítása.
A 2019-es évben a projekt keretében az alábbi 54 rendezvény valósult meg több mint
5.000 főrészvételével:
Rendezvény neve

Tényleges
Tényleges
dátum kezdő dátum vége

Helyszín

Résztvevők
száma

Kárpát-medencei fejlesztő munkatársak
felkészítése

2019.01.02

2019.01.03

Budapest

9

1
2

Hagyományőrző tábor (VMCSSZ)

2019.01.11

2019.01.13

Mórahalom

33

3

Koordinátorok szakmai találkozója

2019.01.16

2019.01.17

Budapest

9

4

Koordinátorok szakmai találkozója

2019.01.30

2019.01.31

Budapest

10

5

ST utóhétvége (RMCSSZ)

2019.02.01

2019.02.03

Lakitelek

38

6

Forrásteremtés - szakmai napok

2019.02.02

2019.02.02

Zsitvabesenyő

57

Tanulmányút - Dzsungel könyve

2019.02.03

2019.02.03

Budapest

774

8

Tanulmányút - Dzsungel könyve

2019.02.09

2019.02.10

Miskolc

494

9

KáMCSSZ - Miskolcon

2019.02.09

2019.02.10

Miskolc

199

Délvidékiek Pécsett

2019.02.15

2019.02.17

Pécs

50

Kárpát-medencei fejlesztő munkatársak
felkészítése

2019.02.20

2019.02.21

Budapest

9

11
12

Obskurus

2019.02.23

2019.02.24

Budapest

42

13

Koordinátorok szakmai találkozója

2019.02.27

2019.02.28

Budapest

6

14

Tanulmányút - Dzsungel könyve

2019.03.08

2019.03.10

Szeged

600

15

VMCSSZ Szegeden

2019.03.10

2019.03.10

Szeged

130

16

Koordinátorok szakmai találkozója

2019.03.13

2019.03.14

Budapest

13

17

TTK 1 - Alternatív forrásteremtés

2019.03.22

2019.03.24

Székesfehérvár

30

7

10

50

18

Koordinátorok szakmai találkozója

2019.03.27

2019.03.28

Budapest

11

19

Bécsiek őrsvezető továbbképzés

2019.03.29

2019.03.31

Obornak
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20

Hálózatfejlesztő workshop VMCSSZ

2019.03.29

2019.03.31

Mártély

22

21

Koordinátorok szakmai találkozója

2019.04.10

2019.04.11

Budapest

10

22

TTK 2 - Pénzügy

2019.04.12

2019.04.14

Kecskemét

32

23

Összeszövő KM

2019.04.13

2019.04.14

Nagykároly

287

Kárpát-medencei fejlesztő munkatársak
felkészítése

2019.04.23

2019.04.24

Budapest

9

24
25

Koordinátorok szakmai találkozója

2019.05.15

2019.05.16

Budapest

8

Stratégia és forrástervező hétvége
SZMCS

2019.05.17

2019.05.19

Pannonhalma

20

26
27

III. kerület Zágrábban

2019.05.18

2019.05.19

Zágráb

59

28

VK törzsi hétvége VMCSSZ

2019.05.24

2019.05.26

Gyomaendrőd

30

29

Koordinátorok szakmai találkozói -

2019.05.29

2019.05.30

Budapest

11

30

Koordinátorok szakmai találkozói -

2019.06.12

2019.06.13

Budapest

12

31

Kárpát-medencei regős tábor

2019.06.24

2019.07.03

Nádudvar

63

32

Koordinátorok szakmai találkozója

2019.06.26

2019.06.27

Budapest

9

33

Családos regős tábor

2019.06.28

2019.06.30

Nádudvar

88

34

RMCSSZ tervezői hétvége

2019.06.28

2019.06.30

Békéscsaba

30

35

Regős kézműves nap

2019.06.29

2019.07.01

Nádudvar

136

36

Koordinátorok szakmai találkozói -

2019.07.24

2019.07.25

Budapest

4

37

Gubacs Fesztivál 2019

2019.08.22

2019.08.25

Mátrafüred

737

38

Koordinátorok szakmai találkozói -

2019.08.27

2019.08.28

Budapest

10

39

Koordinátorok szakmai találkozói -

2019.08.28

2019.08.28

Budapest

10

40

Bécsiek vezetői hétvégéje

2019.08.30

2019.09.01

Kőszeg

41

41

Segítő őszi tábor SZMCS

2019.09.19

2019.09.22

Nagyveleg

25

42

Vezetői túra VMCSSZ

2019.09.27

2019.09.29

Orfű

17

51

43

RMCSSZ vezetői tanácskozás

2019.09.27

2019.09.29

Kiskunmajsa

45

44

Csapatparancsnoki Fórum SZMCS

2019.10.04

2019.10.06

Diósjenő

35

45

Csapatvezetői találkozó VMCSSZ

2019.10.11

2019.10.13

Mórahalom

31

Kárpát-medencei Sportfesztivál (Scout
Trail Run)

2019.10.11

2019.10.13

Isztimér

328

46
47

KáMCSSZ - Vezetői hétvége

2019.10.25

2019.10.27

Sátoraljaújhely

15

48

Össze-Szövő 2020 előkészítő hétvége

2019.11.01

2019.11.02

Budapest

9

Forrásteremtés Műhely - Cseveta Szombathely

2019.11.09

2019.11.09

Szombathely

35

49
50

Zöldsziget SZMCS (Konferencia)

2019.11.22

2019.11.24

Nagybörzsöny

143

51

Őv utóhétvége VMCSSZ KáMCSSZ

2019.11.29

2019.12.01

Bodrogkeresztúr

54

52

Őszi forrásteremtés TTK

2019.12.06

2019.12.08

Debrecen

30

53

Koordinátorok szakmai találkozói -

2019.12.09

2019.12.10

Budapest

10

54

Betlehemi láng

2019.12.12

2019.12.14

Sopron

120

Jó munkát!
Pólya Viktor csst. (47.)
szövetségi igazgató

Gazdasági társaságaink
Scoutmaster Kft.
A Scoutmaster Kft. A BiPi villa és a Sztrilich Pál Cserkészpark üzemeltetésével, és a
helyszínek rendezvényekkel való ellátásával foglalkozik. 2019-ben négy, teljes állásban, és
egy alkalmilag foglalkoztatott kollégával. A Scoutmaster éves bevétele mindkét ingatlant
tekintve 44 millió Ft, kiadásai pedig 20 millió Ft.
A BiPi villa többnyire a cserkész programoknak adott helyszínt, de emellett több
rendezvényt, esküvőt is kiszolgált. 2019-ben az alábbiak szerint alakult a programok száma:
● cserkész programok: 24 db
● esküvők: 3 db
● egyéb programok, rendezvények: 17 db
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A Sztrilich Pál cserkészpark iránti érdeklődés 2019-ben, az előző évi 318-hoz képest 410
megkeresésre/ajánlattételre emelkedett.
A megvalósult rendezvények száma 2019-ben 95 volt az előző évi 80-hoz képest.
A cserkészeken túl a céges rendezvények, csapatépítők számára is elérhető szolgáltatások
pl. paintball, íjvadász, rekeszépítés kenuzás, barlangászás is színesítik a cserkészpark
portfólióját. Melyek leszervezését az áprilisban felvett rendezvényszervező kolléga végezte.
A cserkészpark esküvői helyszíne (Csűr ~ 150 fős befogadóképességgel) egyre nagyobb
népszerűségnek örvend a házasságra lépők körében. Míg 2017-ben 10 esküvőt tartottak a
természetközeli helyszínen, 2020-ban ez a szám elérte a 32-őt.
A nagyobb vendégszámot elérő rendezvények (Regnum Majális, Kolorádó fesztivál,
filmforgatások stb.) száma növekszik; a mára visszatérő vendégeknek számító fiatalok egyre
több lehetőséget látnak a helyszínben. Ezzel ellentétben a szervezett formában érkező
külföldi cserkészek száma egyre csökken, ennek okait még érdemes vizsgálni.
Tervek a 2020-as évre:
Célunk a vendég komfort magasabb szintre emelése, ennek érdekében új
szálláslehetőségek (faházak) létesítésén dolgozunk, a meglévő közösségi helyszínek
fejlesztése, vizesblokkok felújítása, korszerűsítése. A kis vizesblokk fejlesztése 2019-ben
megkezdődött, a munkálatok jelenleg is folynak.
További céljaink a vendégfogadási idő kitolása a téli időszakra. Ezt téliesített, fűthető
szállások kialakításával, és a meglévő közösségi terek opcionálisan zárttá, fűthetővé
tételével szeretnénk elérni.
Jó munkát!
Janusch Veronika (944.)
ügyvezető
Scoutmaster Kft.

Cserkészingatlanok Nonprofit Kft.
A Cserkészingatlanok Nonprofit Kft. feladata 2019-ben a Nagykovácsi kastély, valamint a
hozzá tartozó park és épületek üzemeltetése. (A BiPi Villa 2020 februárban került át
hozzánk.)
A kastélypark ebben az évben helyet biztosított több, nagyszabású programnak, például a
Crosskovácsi MTB Marathon és Montrail Terepfutó verseny, valamint a Varázskastély
Családi Fesztivál. Szép eredmény, hogy a kastélyban több világmárkát is megfelelően
tudtunk fogadni. A kastélyban a Magyar Cserkészszövetség küldöttgyűlései, külügyi
találkozói és reprezentatív rendezvényeinek, partnercégek programjainak, esküvőknek is
otthont adtunk, külön öröm számunkra, hogy cserkészpárok is itt kötötték össze életüket.
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Vendégszámunk 1627 volt, míg a vendégéjszakák száma 5639.
Közel 30 rendezvényt valósítottunk meg a kastélyban.
Helyet adtunk a Határtalanul tábor 949 fő fiataljának is, akik 3822 vendégéjszakát töltöttek el
a szálláshelyünkön és töltődtek feledhetetlen emlékekkel.
A 2019-es évben nőtt a rendezvényeink száma az előző évhez képest, valamint ebben az
évben kezdtünk el kidolgozni egy új értékesítési és rendezvényszervezési modellt, mivel azt
láttuk, hogy nagyobb hangsúlyt kell fektetni erre a területre. Álláshirdetést adtunk fel
értékesítési munkára, azonban az első körben beérkezett jelentkezőkkel nem találtuk meg a
közös hangot, így második körben kiterjesztett keresésbe kezdtünk és új fajta
együttműködéseket is kezdeményeztünk. Ennek köszönhetően alakult ki a kastély új
értékesítési struktúrája, amely hosszú egyeztetések és közös gondolkodások révén, 2019.
év végére került kidolgozásra. A jövőben a kastély (és a BiPi Villa) értékesítését és a
rendezvényszervezést közös kooperációban és együttműködésben valósítjuk meg az Event
Group Hungary Kft-vel (EGH). Azt reméljük ettől az együttműködéstől, hogy egy valódi
nyertes-nyertes szituáció jön létre, hiszen az EGH munkatársainak több éves tapasztalata
sokat segíthet a kastély még magasabb szintű kezelésében. Az EGH ügyvezetője maga is
cserkész, így örömmel nyugtáztuk azt a tényt is, hogy alapértékeink és gondolataink
azonosak. Az együttműködés 2020-tól elindult és folyamatos.
Hosszútávú lehetőségeket, kapcsolódási pontokat is kerestünk, így helyi vállalkozók,
művészek számára sikerült kiadni az irodaépületeket, valamint az üzemeltetési irodán kívül
a Lechner projekt irodáját is itt alakítottuk ki. Az oktatási épületben a sportolni vágyókat
rendszeres foglalkozások várják, emellett egy helyi tanulócsoport is élvezi a gyönyörű
természeti környezetet. A faházon tetőt cseréltünk, hogy állagát megóvjuk.
A kastélypark magasabb színvonalú ellátása érdekében beszereztünk egy multifunkciós
kistraktort, fejlesztettük a kisgépeinket. A területen fokozottan figyelünk az öko
megoldásokra: csapadékvízzel öntözünk, helyben készítjük a növények alá a nyesedékből a
mulcsot, komposztálunk, valamint kis facsemetéket nevelünk.
Jó munkát!
Szórád Előd (118.)
ügyvezető
Cserkészingatlanok Nonprofit Kft.

Lechner Ödön Ingatlanfejlesztési projekt
A magyarországi cserkészet támogatása céljából a Magyar Cserkészszövetség közel 400
millió forint vissza nem térítendő állami támogatásban részesült. Ezt a jelenleg romos
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állapotban lévő ingatlanok fejlesztését előkészítő munkálatokra fordíthatjuk. A projekt
keretein belül a
● Nagykovácsi Teleki–Tisza-kastélykomplexum,
● a Miskolci Cserkészház, valamint
● a Kecskeméti Cserkészház fejlesztését, új épület építésének tervezését valósítjuk meg.
A Lechner projekt számára a 2019-es év egyrészt a projekt megkezdését jelentette,
másrészt pedig a projektcsapat felállításával, valamint a igények, irányok, fejlesztési célok
összefoglalásával, a tervezési program megírásával telt.
Kicsit bővebben: A támogatási szerződést 2019. áprilisában kapta meg az MCSSZ, majd a
hozzá tartozó támogatási összeget 2019. májusában utalta a Támogató. Mivel ebben a
hónapban volt a tisztújító küldöttgyűlésünk, ezért az előző elnökség indokoltnak látta, hogy a
projekttel kapcsolatos és a projektet megindító döntéseket már az új elnökség hozza meg,
ezért a májusi közgyűlést követően kerülhetett csak sor a projekt megvizsgálására és
átgondolására. Az új országos elnökség alaposan áttekintette a lehetőségeket és irányokat
és ezt követően indította csak útjára a projektet. A lényegi munka az év szeptembéről tudott
elindulni. E hónaptól kezdve állt fel a pár főből álló projektcsapat és kezdte meg a belső
egyeztetéseket, igények felmérését. Egyeztettünk az OT, OE, FB, illetékes KE-ségekkel, a
városi főépítészekkel, valamint igyekeztünk minél több érdeklődőt, cserkészt is bevonni a
folyamatba. Fontosnak tartottuk az MCSSZ 2027-es stratégiájának alapos megismerését is,
így egyeztettünk a gazdasági fenntarthatósággal, valamint az ingatlanokkal kapcsolatos
elvárásokat is többek között a szövetségi igazgatóval, valamint a Gazdasági Kabinettel. Az
év végére a tervezési programok közel elkészültek. A programok célja, hogy egyrészt
tisztázzák az építendő ingatlanok sarokpontjait, céljait, igényeit, másrészt alapul
szolgáljanak arra, hogy az építész tervező irodák azonos szempontok és számok alapján
tudjanak ajánlatot adni. Ezen tevékenységekre már 2020-ban került sor és jelen
beszámolónak emiatt nem képezik részét. A projekt eredeti határideje a Korm. rendelet
alapján 2019. november vége lett volna, azonban tekintettel a támogató okirat és a
támogatási forrás késedelemmel történő beérkezésére, a Támogatóval egyetértésben,
ennek 2021. március végi hosszabbítását kértük.
Fontosnak tartjuk a transzparens működést, ezért a projekttel kapcsolatos külső
kommunikációs felületeinken igyekszünk minden lényeges és fontos előrelépésről, tervezői
felhívásról tájékoztatni az érdeklődőket, valamint minden megkeresésre nyitottak és
kezdeményezőek voltunk.
https://www.facebook.com/lechnerprojekt,
https://lechnerprojekt.hu/
Miért Lechner Ödön?
A projekt megnevezéséhez olyan neves építészt kerestünk, aki összekapcsolható
Kecskeméttel, Miskolccal, és - ha Nagykovácsival esetleg nem is -, Budapesttel
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mindenképp. Lechner Ödön a szecesszió építészetének világszinten elismert mestere és a
magyar szecessziós építészet vezéralakja méltó példa lehet egy ilyen építészeti projekt
számára, hiszen kéznyomát hordozza a kecskeméti városháza, a mai Miskolc területén
található egykori Klein-kastély, valamint számtalan budapesti épület. Méltó és szimbolikus
kapocs ez, s egyúttal utat mutat számunkra is.
Terveink szerint olyan házak épülnének ezen a két helyszínen, amelyek a helyi cserkészet
megerősítése mellett, szolgáltató tevékenység révén anyagi támogatást is jelentenének az
MCSSZ számára. A Nagykovácsi fejlesztési területen pedig folytatnánk a megkezdett
munkát, hiszen a tervezés alatt álló épületek kiadásával lesz fenntartható a kastély. A
Nagykovácsi kastélykomplexum fejlesztés nemzetgazdasági szempontból kiemelt
beruházássá lett nyilvánítva 2014-ben, mely a Lechner projekt idevonatkozó beruházásaira
is kiterjed.
Jó munkát!
Szórád Előd (118.)
projektvezető
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