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"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 

   adatok E Ft-ban 

Sor-
szám 

  A tétel megnevezése Előző év 

Előző 
év(ek) 

módosí-
tásai 

Tárgyév 

a   b c d e 
1 A Befektetett eszközök (2.+3.+5.) 2330968  2387259 
2 I IMMATERIÁLIS JAVAK 782   750 
3 II TÁRGYI ESZKÖZÖK  2350647  2379407 
4 III BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 6000   6000 
5 IV BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE       
6 B Forgóeszközök (7.-10.) 737152  756413 
7 I. KÉSZLETEK 394   394 
8 II. KÖVETELÉSEK 10277   16612 
9 III ÉRTÉKPAPÍROK 28582   0 

10 IV PÉNZESZKÖZÖK 718777  570200 
11 C Aktív időbeli elhatárolások 520707   631706 
12   Eszközök összesen (1.+6.+11.sor) 3636166  3605069 

      
"A" MÉRLEG Források (passzívák) 

   adatok E Ft-ban 

Sor-
szám 

  A tétel megnevezése Előző év 

Előző 
év(ek) 

módosí-
tásai 

Tárgyév 

a   b c d E 
13 D Saját tőke (14+15+17+18.sor) 609701  604187 
14 I INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 3195   3195 
15 II TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 606506  648546 
16   ebből TÁRGYÉVI EREDMÉNY 13744   42040 
17 III LEKÖTÖTT TARTALÉK       
18 IV ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK       
19 E Céltartalékok       
20 F Kötelezettségek (21.+22.sor) 1178081  1164764 
21 I HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK     
22 II RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 1178081   1164764 
23 G Passzív időbeli elhatárolások  1848384   1788564 
24   Források összesen (13.+19+20.+23.sor) 3636166  3605069 

 

 
Keltezés: 2021. április 25. 

                 a szervezet képviselője 

Bedekovics Péter Pál 
Országos elnök 
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"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS 

(összköltség eljárással)  E Ft-ban 

Megnevezése Előző év 
Előző év(ek) 
módosításai 

Tárgyév 

A Összes közhasznú tevékenység bevétele 
(1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.) 1000361  476803 

  1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 541111  146356 

    a, alapítótól  0   0 

    b, központi költségvetésből 459884   31464 

    c, helyi önkormányzattól 1535   450 

    d, egyéb 79691   114482 

  2. Pályázati úton elnyert támogatás 419999   303051 

  3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4536   0 

  4. Tagdíjból származó bevétel 21140   24453 

  5. Egyéb bevétel 11225  0 

  6. 1% 1202  1761 

 7.  Pénzügyi műveletek bevételei 1149  1182 

 8. Rendkívüli bevételek -  - 

B Vállalkozási tevékenység bevétele 14190  7084 

C Összes bevétel (A.+ B.) 1014551  483887 
D Közhasznú tevékenység ráfordításai 

(1.+2.+3.+4.+5.+6.) 817078  441847 
  1. Anyagjellegű ráfordítások 492492  128057 
  2. Személyi jellegű ráfordítások 236533  251681 

  3. Értékcsökkenési leírás 73999  59820 

  4. Egyéb ráfordítások 13907  1348 

  5. Pénzügyi műveletek ráfordításai  147  941 

  6. Rendkívüli ráfordítások  -  - 
E Vállalkozási tevékenység ráfordításai 

(1.+2.+3.+4.+5.+6.) 2864  0 

  1. Anyagjellegű ráfordítások 2632  0 

  2. Személyi jellegű ráfordítások 0  0 

  3. Értékcsökkenési leírás  0  0 

  4. Egyéb ráfordítások  232  0 

  5. Pénzügyi műveletek ráfordításai   0  0 

  6. Rendkívüli ráfordítások  -  - 

F Összes ráfordítás (D.+E.) 819942  441847 

G Adózás elötti eredmény (B.-E.) 8786  7084 

H Adófizetési kötelezettség  556  0 

I Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) 7161  7084 

J Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) 6583  34956 
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Tájékoztató adatok 

A Személyi jellegű ráfordítások 319008   251681 

  1. Bérköltség 269693   216038 

    ebből: - megbízási díjak  2663   300 

              - tiszteletdíjak      

  2. Személyi jellegű ráfordítások 9   1355 

  3. Bérjárulékok 49306   33989 

B A szervezet által nyújtott támogatások 235   1125 

  

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

 
 
Keltezés: 2021. április 25. 
 
         
                a szervezet képviselője 

Bedekovics Péter Pál 
Országos elnök 
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VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁTASA 
2020 

   

   

   

Központi költségvetésből   31 464 000 
Elkülönített alapoktól   0 
Önkormányzatoktól   450 000 
Nemzetközi forrásból   303 052 000 
Más gazdálkodótól   114 442 000 

Összesen:   449 408 000 
 
 
 
 
 
 
 

Keltezés: 2021. április 25. 
        a szervezet képviselője 

Bedekovics Péter Pál 
Országos elnök 

 
 

 



Beszámoló a Magyar
Cserkészszövetség 2020. évi
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Az Országos Elnökség munkája
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Országos ügyvezető elnök
Országos vezetőtiszt
Országos Vezetőtiszt helyettese, vezetőképzésért felelős elnökségi tanácsadó
Országos külügyi vezető, elnökségi tanácsadó
Külügyért felelős elnökségi tanácsadó
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Pénzügyi beszámoló

Mustármag lelki munkacsoport

Zöld munkacsoport

Gyermekvédelmi munkacsoport

Trianon100 munkacsoport

NEK2021 Cserkész kontingens

Adatvédelem az MCSSZ-ben

Honvédelmi kapcsolatokért felelős munkacsoport

Magyar Cserkészszövetségek Fóruma

Országos Külügyi Bizottság

Országos Iroda

EFOP Projektek
EFOP-1.3.6-17-2017-00001 Imre herceg terv – közelebb egymáshoz
EFOP–1.12.1-17-2017-00009 Lépj át a határaidon!

Gazdasági társaságaink
Scoutmaster Kft.
Cserkészingatlanok Nonprofit Kft.
Lechner Ödön Ingatlanfejlesztési projekt
Téry Ödön Program - "Sztrilich Pál Cserkészpark – Cserkész szállásépület felújítása" c.
ingatlanfejlesztési projekt
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Köszöntő
Sokáig fogunk még emlékezni a 2020-as évre. Nem csak cserkészetünket, de egész
társadalmunkat is megrázta a krízis, amelybe a vírushelyzet okán kerültünk. Az az év, amely
annyi lendülettel és lelkesedéssel indult, a bezárkózás, az elszigetelődés és a veszteségek
éve lett.

De ebben a rendkívüli helyzetben is megtapasztalhattuk Isten kegyelmét: az év első három
hónapjának nagyszerű cserkészeseményeit, az online világba kényszerült vezetőink
találékony és lehetetlent nem ismerő erőfeszítéseit, a nyári táborok ajándékát és sok új
lehetőséget, amelyet az online térbe kényszerülés megnyitott. Ismét bizonyságot kaptunk
arról, hogy ahol egy kapu bezárul, ott a Gondviselés mindig kinyit egy másikat - amelyet bár
sok munkával, áldozattal és alkalmazkodókészséggel de megtalálhatunk és javunkra
fordíthatunk.

Erre az évre visszatekintve legfontosabb gondolatunk a hála. Hála vezetőink kitartásáért,
hála cserkészeink nyitottságáért, hála azokért az értékekért és elvekért amelyek ezekben a
nehéz időkben is megtartanak és irányt mutatnak. Hála azokért a cserkészekért, akik az
egészségügyben szolgálnak, hála azokért, akik egészségesen vészelték át a vírushelyzetet,
hála a gyógyultakért és hála azokért, akiket megismerhettünk és most már előttünk érkeztek
meg az Atyához.

A kihívások közepette mégis 2020-ban rengeteg 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.

A 2020-as évben tapasztalt kihívásokat látva talán nem véletlen, hogy pont ebben az évben
vágtunk bele a lelkiség tematikus évébe. A lelkiség, a hit, a vallásos nevelés
cserkészmunkánknak az a központi fonala, amely irányt ad önmagunk folyamatos
nevelésének, hogy az által Isten felé növekedni. Micsoda öröm, hogy pont ebben a rendkívül
nehéz, személyes és társadalmi szinten is megterhelő időben kaptunk lehetőséget arra,
hogy közösen gondolkodjunk a hitünkről, a ránk bízottak Isten felé segítéséről!

Úgy látjuk, hogy Szövetségünk mozgalmi és szervezeti munkáját csapatparancsnokaink,
kerületi vezetőink és sok további munkatársunk, cserkészvezetők állhatatos munkájának
köszönhetően egy tudatosabb, felelősségteljesebb és fenntarthatóbb irányba sikerül
előmozdítani. Nagy lehetőség és nagy felelősség ez, melynek igyekszünk képességeink
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szerint a legjobban megfelelni, hogy lehetőséget adjunk a jövő fiataljainak is arra, hogy
részesüljenek a magyar cserkészet különleges, semmi máshoz nem fogható ajándékából.

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 2020-ban a magyar cserkészet el tudott végezni, s
kérjük Őtőle az előttünk álló időkre is az áldást, különösen is ezekben a nehéz és kihívást
jelentő napokban!

Kelt: Budapesten, az Úr 2021. esztendejének Szent György napján,

Jó munkát!
Bedekovics Péter cst. (43.)

országos elnök

Az Országos Elnökség munkája
Az Országos Elnökség tagjainak és munkatársainak munkáját részletekbe menően az alábbi
fejezetekben lehet megismerni.

Elnökségünk, mint testület leginkább folyamatok indításával, követésével és
támogatásával dolgozik, melyek a mozgalmi és szervezeti munkát igyekeznek segíteni.
Célunk, hogy olyan működési mintát adjunk, amely példaként állhat Szövetségünk más
szervei előtt is.

Az Országos Elnökség önkéntes munkája 2020-ban:
- Elnökségi ülések:

Ülések száma Résztvevők
(átlagosan)

Időráfordítás
(átlagosan)

Összesen

38 db 6 fő 5 óra 1140  óra

- 650 levélszál az elnökségi levelezőlistán
- 2 online országos küldötti találkozó
- 2 kerületi elnökségek találkozója: egy online, egy személyes formában
- 24 elnökségi határozat az Országos Hírlevélben közzétéve
- 15 iránymutatás a tagság számára a koronavírushoz kapcsolódó témákban
- podcastok és Kérdezz az Országos Elnökségtől! kezdeményezés a tagság

alaposabb tájékoztatására
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- és további rengeteg személyes és csoportos találkozó, beszélgetés, telefonálás,
videokonferencia, VK-látogatás és egyeztetés.

Köszönjük minden munkatársunk támogatását! Köszönjük minden országos, kerületi, vagy
csapatszinten dolgozó vezető áldozatos munkáját, valamint belénk vetett bizalmát!

Országos elnök
A napi működés és feladatvégzés mellett (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 Márton

○ nemzetközi: WOSM-kapcsolattartásban részvétel, stratégiai szempontok és
iránymutatás adása az OKB számára, Krakkó csoport részvétel (V4B3)

○ hazai: egyházak, magyarországi szervezetek (pl. MIK, Royal Rangers,
erdészet stb.), ifjúságpolitika, kormányzat

● a Magyar Cserkészszövetségek Fóruma és az Összmagyar Kabinet munkájában
való aktív részvétel - ebben nagy segítségemre van Horváth Döme

○ 2020. május óta én vagyok az Összmagyar Cserkésziroda vezetője (ÖCSI
igazgató), így hozzám tartozik az MCSSZF operatív munkájának
koordinálása, az MCSSZF ülések, költségvetés, döntések előkészítése,
projektek előkészítésének és végrehajtásának támogatása, koordinálása -
ebben nagy segítségemre van Kaszper Blanka az ÖCSI titkárságvezetője

○ aktívan közreműködtem az MCSSZF új alapszabálytervezetének
kidolgozásában, kialakítottuk az Összmagyar Cserkésziroda új, hatékonyabb
és minél mozgalmibb működését, a Fórum VK konferenciák megszervezése
és elsősorban a Betlehemi Békeláng hazai és kárpát-medencei
szétosztásának és programjainak megszervezése is munkás feladat volt

● kerületekkel, kerületi elnökségekkel való kapcsolattartás (pl. KET, KKGY-k)
● MCSSZ külső kommunikációjában való aktív részvétel - szoros együttműködésben a

kommunikációs vezetővel
● Aktívan részt veszek a gyermekvédelmi terület felügyeletében, támogatásában (az

országos vezetőtiszttel együtt)
● az elnökségen belül én felelek továbbá a WB-témakörrel, lelki neveléssel,

egyházakkal kapcsolatos kérdésekért - ebben nagy segítségemre van a Mustármag
● Én tartom a kapcsolatot az OE részéről a lelki közösségekkel, akikkel a kapcsolat

nagyon vegyes: a Tábortűzzel aktív és erős együttműködésünk van, az ICHTHÜSZ
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az elmúlt egy évben kevés aktivitást fejtett ki, részben a vezető betegsége miatt, a
Táborkereszt vezetőségével sajnos folyamatos törekvésem ellenére sem sikerült
2020 nyara óta egyeztetést megvalósítani, ami miatt úgy látom nagyon nehéz az
együttműködés (emailben és telefonon igyekszem egyeztetni). Bízom abban, hogy
2021-ben sikerül a lelki közösségek működését közös erőfeszítésekkel javítani,
bízom abban, hogy a TK új vezetésével erre több lehetőség lesz, ezt az elmúlt hetek
pozitív tapasztalatai megerősítik.

Összességében hálás vagyok a munkatársaimnak a rengeteg feladat elvégzéséért -
különösen is az elnökség tagjainak és tanácsadóinak, illetve Pólya Viktor szövetségi
igazgatónak és az országos irodának! Mindemellett szeretném hangsúlyozni, úgy látom,
cserkész-társadalmi egyeztetéseket kell folytatnunk azzal kapcsolatban, hogy az OE egyes
feladatkörei (így az enyém is) jelenleg bőven túlmutatnak az önkéntesség keretein. Úgy
látom, erre szükség van ahhoz, hogy szövetségünk fenntarthatóan és biztonságosan,
értékeink mentén és a dinamikus fejlődést megtartva tudjon a következő időkben működni.

Jó munkát!
Bedekovics Péter cst. (43.)

Országos ügyvezető elnök
Az országos ügyvezető elnöki teendőim során a 2020-as évben is fő sorvezetőm a
Cserkészet 2027 alapján készült programunkban leírt célkitűzések közül a Szervezetre és
döntéshozatalra valamint a gazdasági stabilitásra vonatkozó részek voltak. Emellett a
Cserkészet 2027-ben leírt 4 éves célokra is kiemelt figyelmet fordítottam, hogy a 2021-ig
tartó időszakig megfogalmazott ütemezéshez a lehető leginkább igazodjon a szövetség
tevékenysége.

Figyelmem a mozgalmi ügyek és teendők mellett elsősorban az Iroda működésére, az
MCSSZ gazdálkodására, a gazdasági társaságok tevékenységére, az ingatlanok kezelésére
valamint a szervezeti egységek összehangolására irányult.

A mozgalmi munka kapcsán 2020-ban számunkra is a COVID és a járványhelyzet megfelelő
kezelése volt a legnagyobb kihívás. A járvány helyzetben végzett cserkészmunka kapcsán
az elnökség elsődleges sorvezetője az éppen aktuális szabályozási keretek közötti
biztonságos cserkészmunka támogatása volt.

Az iroda működése kapcsán rendszeresen egyeztettem Pólya Viktor szövetségi igazgatóval,
a stratégiai jellegű irodai szervezeti kérdéseket pedig részletesen és mélységében
egyeztetjük. Az iroda működése kapcsán a 2020-as évben részletesen meghatároztuk az
MCSSZ működési szintjeit, a kapcsolódó szolgáltatási porfóliókkal, amelyet a Gazdasági
Önállóság Stratégiai Akciótervben részletesen is bemutat Kovács András pénzügyi vezető a
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tagságnak. Az EFOP projektek lezárásához közeledve ennek mentén kezdtük el tervezni a
2021-es év irodai működését. Fontos eredménynek tartom a Nagykovácsi kastély projekt
adminisztrációs lezárását, az adományportál elkészültét és a forrásteremtési munka
fokozását, valamint az EFOP projekt kapcsán a sikeres helyszíni ellenőrzéseket, mely azt
mutatja, hogy a projektek a szakmai megvalósítás mellett pénzügyi és adminisztrációs
értelemben is rendben haladnak. Ezúton is köszönöm minden irodai munkatársunk
munkáját!

Az MCSSZ gazdálkodása kapcsán a szövetségi szolgáltatások és a tagdíj rendszer
reformjának előkészítésével kiemelten foglalkoztam, valamint részt vettem a koncepcionális
kérdések egyeztetésére létrehozott Tagdíj Munkacsoport munkájában.

A gazdasági társaságok működése és az MCSSZ gazdálkodása kapcsán rendszeresen
részt vettem a Gazdasági és az Ingatlan Kabinet ülésein, ahol szükség esetén stratégiai és
taktikai iránymutatással támogattam a munkatársak és az önkéntesek munkáját. A
gazdasági társaságok (Cserkészingatlanok NKft. és Scoutmaster Kft.) tevékenységeinek
átstrukturálásának előkészítését fontos eredménynek tartom, amely 2021-től még
racionálisabb gazdálkodást tesz lehetővé. Mivel cégeink a rendezvényszervezés területén
működnek, így azt is fontos eredménynek tartom, hogy képesek voltak talpon maradni a
2020-as év igen nehéz gazdasági környezetében. Ezúton is köszönöm minden céges
munkatárs munkáját és helytállását ebben a helyzetben!

Az ingatlanok kezelésére részletes Ingatlan koncepciót dolgoztunk ki, amelyet az Ingatlan
Stratégiai Akcióterv is részletesen bemutat. Az ingatlanok fejlesztése kapcsán
nyomonkövettem futó ingatlanfejlesztési projektjeinket, kiemelten a Lechner Projektet
valamint a Sztrilich Pál Cserkészpark fejlesztési projektjének előkészítését.

A Kerületi Elnökségi Találkozók mellett rendszeresen egyeztettem minden kerületi
ügyvezető elnökkel, tájékoztattam őket az éppen aktuális futó projektekről valamint
egyeztettem a náluk felmerülő ügyekről, amelyekhez szükséges esetén támogatást is
nyújtottunk és együtt dolgoztunk velük. Emellett az OT-val, illetve 1-1 ügyben az illetékes OT
tagokkal is rendszeresen egyeztettem .A kabinetek közül elsősorban a Gazdasági Kabinet
(és a 2020-as évben ebből kivált Ingatlan Kabinet) munkáját támogatom, emellett továbbra
is nyomon követem és szükség esetén részt veszek a Digitális Kabinet ülésein. BePe mellett
továbbra is részt veszek a Szövetség külső képviseletében valamint a közreműködöm az
MCSSZF ügyeiben.

Jó munkát!
Horváth Domokos csst. (121.)
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Országos vezetőtiszt
Az elmúlt esztendő, mint sajnos mindenkinek a Szövetségünkben a koronavírus miatt
kialakult járványhelyzet árnyékában telt. Sok esetben igényelt gyors reagálást, döntéseket
az elnökségi munkánkban és sajnos sok eltervezett programot kellett elhalasztanunk miatta,
hiába kezdtük el a szervezését (pl.OCSN, VK konferencia) Mégis úgy érzem, hogy sikerült
közösen kihoznunk a helyzetből a legjobbat.

Értem ezalatt, hogy amikor már úgymond hozzászoktunk a helyzethez, akkor az
online életünk sok egyeztetést, ötletelést felgyorsított. Hiszen az ország különböző részein
élő, dolgozó, cserkészkedő vezetőkkel nem kellett hosszasan időpontot egyeztetni a
találkozásokhoz - gyorsabban, vagy többet tudtunk egyeztetni az online térben. Igyekszem
ennek örülni legalább.

Az évben a hozzám tartozó területekkel eltérő intenzitással tudtam foglalkozni. Ez
természetes folyamat, hiszen valamit be kellett indítani, valahol dolgozni kellett és volt ahol
egy-egy beszélgetéssel a háttérből is lehetett segíteni.

● Egyik legszorosabb együttműködésem Kuti Szilárddal és Vidovszky Mártonnal volt,
az ONT feladatait érintő és a vezetőképzéseket érintő kérdésekben.

● A kerületi vezetőtisztekkel összeállítottuk az eseménynaptárt, amit nyilván sok
esetben át kellett alakítani.

● a Kerületi Elnökségek Találkozóin részt vettem, ahol sikerült külön blokkban is
egyeztetni a kerületi vezetőtisztekkel, illetve ONT ülést tartani.

● A vezetőképzések terén figyelemmel követtem az aktuális jelölt adatokat,
kéréseket,felmerülő problémákat. A nyári időszakban az elnökség tagjaival végig
látogattuk a futó képzéseket, ahol a képzésvezetők, parancsnokok és törzsek mellett
sok esetben tudta a jelöltekkel is váltani pár szót.
A vezetőképzéshez kapcsolódik az egyes szintek akkreditációja. Ez volt ahol,szinte
magától ment, de volt olyan szint, ahol most kellett elkezdenünk a kialakítását.
A cserkésztiszt képzéssel kapcsolatos tervezésen, beszélgetés sorozaton én is részt
vettem, ahol sikerül a képzésben korábban is dolgozó cserkész testvéreinkkel
egyeztetni.

● Az MCSSZF tagszövetségeivel közösen tartott VK konferenciákon részt vettem.
● Másik fontos és több időt igénylő munkám Bedekovics Péterrel és Rudan Jánossal

volt gyermekvédelmi kérdések, feladatok kapcsán

Ahogy már említettem, különböző területekkel, különböző mélységgel tudtam, vagy kellett
foglalkoznom. Ezek egy része a különböző országos szakvezetőkkel való egyeztetések
voltak. Illetve sikerült több területre is szakvezetőt kineveznünk.
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● Részt vettem a Szakági Konferenciákon és egyeztettem szakági koordinátorunkkal
Dr. Constantinovits-Csóka Saroltával.

● Részt vettem a Fészek Gyermekvédelmi munkacsoport több ülésénés egyeztettem
vezetőjével Rudanné németh Csengével.

● A KKK kapcsán kapcsolatban voltam Pótó Judittal és Arany Jánossal, illetve az
egyes évfolyamok tagjaival is.

● Részt vettem Nevelési Kabinet üléseken.
● Egyeztettem Turóczi Hajnalkával a Mustármag vezetőjével.
● Egyeztettem Merza Péterrel a Zöld Munkacsoport vezetőjével.
● Egyeztettem Arany Jánossal a Táborozási Kabinet kapcsán és amikor kellett

helyettesítettem a szolgálatban
● Egyeztettem Kriszbacher Gergővel a Honvédelmi kapcsolatokért felelős

szakvezetővel.
● Egyeztettem a már felkért korosztályos szakvezetőkkel

Összességében azt érzem, hogy bár a vezetőtiszti feladatkör sok területtel hoz szoros
kapcsolatban, még többet és intenzívebben kell jelen lennem.

Külön szeretném kiemelni az öregcserkészeinket. Elragadó volt az elhivatottságukat érezni
egy ilyen nehéz esztendő alatt is. Igyekeztem velük is rendszeresen kapcsolatot tartani.

Csodálatos volt látni, ahogy közösen dolgoztunk. Legyen az a vezetőképzések, a
csapatszintű munka, vagy az iroda működése. Ami tényleg maximálisan mozgalmi munkát
segítő volt ebben az évben is. Külön köszönöm Nektek az elhivatottságotokat!

Jó munkát!
Hegyi Armand csst. (105.)

Országos Vezetőtiszt helyettese, vezetőképzésért felelős
elnökségi tanácsadó
Országos vezetőtiszt helyettesként munkám során szorosan együttműködtem az Országos
Vezetőtiszttel, majd a kinevezése után az Országos Vezetőképzési Szakvezetővel.
Feladataim fókuszában továbbra is a VK álltak, de más nevelésügyi kérdésekkel is
foglalkoztam, melyekről alább olvashatjátok rövid összefoglalómat:

● 2020-as év elején az Országos Elnökséggel együtt részt vettem a WOSM álltal
szervezett tréningen, ami csak nekünk szólt, és hosszú- és közép hosszútávú
stratégiai szempontból néztünk rá az Szövetségünkre illetve az Elnökségi
munkánkra.

● MCSSZF tagszövetségeivel közösen szerveztünk VK találkozót, amin én is részt
vettem. Ezen a hétvégén kerestük a közös nevezőit, illetve a közös útját a Fórumon
belül működő ST képzéseknek.
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● Sokat foglalkoztam a Nevelési kabinet munkájával, melyet Czinege András (2.) cst.
koordinál. Velük nagyjából heti rendszerességgel találkoztunk. Eleinte a kabinet
működését és terveit raktuk össze, majd az MCSSZ nevelési progjamjából a
kószákkal foglalkoztunk, mely munkának a végeredményét a "Kósza program" nevű
dokumentumban foglaltuk össze.

● Az Országos Vezetőtiszttel közösen sokat foglalkoztunk a VK szakvezető
személyének megtalálásával, majd feladatkörének tisztázásával, meghatározásával.

● A nyári időszakban a VK táborok látogatásával foglalkoztam főleg.
● Sokat foglalkoztunk az Országos Elnökségben a CST képzés jövőjével. Döntéseink

meghozatalához szerettük volna minél szélesebb körben megszólítani az
érintetteket, így létrehoztunk egy beszélgetés sorozatot, melynek én is tagja voltam.

● Az Országos Vezetőképzési Szakvezetővel sokat dolgoztunk azon, hogy az
Őrsvezető és a Segédtiszti szintek vezetésére Országos Szint Vezetőket találjunk,
akiket az ONT határozataiban be is iktatott.

● Feladataim között szerepel az Országos Nevelési Testülettel való kommunikáció, a
munka motiválása, illetve a beszélgetések, ülések és döntések előkészítése.

● 2020 szeptemberétől sok figyelmet fordítottam a VKSZ továbbgondolására és az OT
szempontjai szerinti fejlesztésre.

● Szintén ebben az időszakban sokat foglalkoztunk egy VK konferencia gondolatával,
mely sajnos a járványügyi helyzetből adódóan sajnos elmaradt.

Jó munkát!
Kuti Szilárd cst. (1604.)

Országos külügyi vezető, elnökségi tanácsadó
Első teljes évem országos külügyi vezetőként - köszönhetően a koronavírusnak - nem a
korábban tervezettek szerint alakult. Ahogy az tavasszal már látható volt, a teljes
nemzetközi évet felborította a járvány, de igyekeztünk a helyzetből a legjobbat kihozni. Az
Országos Külügyi Bizottság munkájának külön fejezetet szentelünk a beszámolóban, így az
alábbiakban csak a személyes, elnökségben betöltött feladataimat foglalom össze röviden
az elmúlt évből.

Az elmúlt évben már teljes mértékben átvettem az országos külügyi vezetői, illetve a külügyi
tanácsadói tisztséget Böröczky Csongortól, aki bár jelen beszámolóban még külügyért
felelős elnökségi tanácsadóként szerepel, de facto viszont én végzem már ezt a munkát.

Az elmúlt évben:

● Részt vettem a tavasszal és ősszel is megrendezett, európai szövetségek külügyi
vezetőinek szóló online találkozóján, ahol a pandémia sújtotta cserkészettel
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kapcsolatos tapasztalatainkat osztottuk meg egymással, továbbá megkezdtük a
felkészülést az egy évvel elhalasztott Cserkész Világkonferenciára;

● A Krakkó Csoport (V4 és B3 országok szövetségeit tömörítő együttműködés)
vezetőivel rendszeresen egyeztettem, illetve általános ügyekben havi gyakorisággal

● Rendszeresen tájékoztattam az Elnökséget a WOSM által kiadott körlevelekről,
hírekről

● Kinevezésre került JOTA-JOTI koordinátorként Kiss-Meirosu József csst. (47.), így
reményeim szerint még szélesebb körben ismert lesz a Rádiós és Internetes
Dzsembori;

● Aktívan közreműködtem a Magyar Cserkészszövetségek Fóruma új
Alapszabályának megalkotásában;

● Részt vettem a Fórum ülésein, illetve a Külföldi Magyar Cserkészszövetség online
közgyűlésén

● Megírtam egy ruházati szabályzat-módosítási javaslatot, mely a külföldi táborba
utazó magyar cserkészeknek teremt egységes megjelenést (a dizájnért Sáfár László
csst. 433. volt a felelős, akinek munkáját ezúton is nagyon köszönöm!),

● A teljes évben koordináltam az országos külügyi bizottság, és tagjainak munkáját.

Jó munkát!
dr. Hári Márton cst. (1019.)

Külügyért felelős elnökségi tanácsadó
A 2020-as év döntő részét az egységes európai járványügyi fellépés hiányából adódóan
Magyarországon kényszerültem tölteni – s ez természetesen az elmaradó illetve átütemezett
események által cserkészmunkámra is döntő befolyással volt; cserébe a kényszerű
itthon-tartózkodás következtében több lehetőségem adódott az Országos Elnökség napi-heti
szintű munkájába bekapcsolódni.

Elsősorban a Magyar Cserkészszövetségek Fórumához kapcsolódó ügyekkel, így az
új alapszabály kialakításával, az anyaországi álláspontok megjelenítésével foglalkoztam
részletesen (lásd lentebb az erről szóló fejezetet). Ezen felül klasszikus tanácsadóként
vettem részt az OE ülésein, és egyfajta törzsőv szerepem is kialakult az üléseken felüli
elnökségi programok, csapatépítések megszervezőjeként.

Formálisan is a Kanderstegi Nemzetközi Cserkészközpont (KISC) magyarországi
nagykövete lettem, s bár a korlátozások ezt is alaposan megnehezítették, sikerült kb. 35
magyar cserkésznek több, mint száz vendégéjszakát a helyszínen töltenie.

Jó munkát!
Böröczky Csongor cst. (442.)
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Az OE munkáját koordináló elnökségi tanácsadó
A 2020-as év - a külső körülményekből fakadó nehézségek ellenére - igen tevékeny év volt
az MCSSZ országos elnökségének szempontjából, így az én feladataim száma is
megsokasodott.

Az elnökség munka folyamatos támogatása (részvétel az Induction training-en, az
MCSSZF VK konferenciáján, az OE képviselete KKGY-kon, döntéselőkészítés a
koronavírus-helyzetet érintő kérdésekben, KET-előkészítés, országos küldötti találkozó és
távszavazások előkészítése, kommunikáció az OT-val, gyermekvédelmi tevékenységek
támogatása, szervezési és egyeztetési feladatok, határidők betartása és információk
továbbítása, elnökségi ülések szervezése stb.) mellett igyekeztem részt venni az MCSSZ
formálódó stratégiai partnerségeinek kialakításában (pl. Honvédelmi Minisztérium,
Agrárminisztérium, OEE), a digitális kabinet munkájában és az MCSSZ
kockázatmenedzsment-rendszerének kialakításában.

Azt gondolom, hogy az elnökség munkafolyamatai a 2020-as évben már
meglehetősen jól kialakultnak, megállapodottnak tekinthetők. Az elnökségi ülések
rendszeresen (heti / kétheti gyakorisággal) kerülnek megtartásra, a megbeszélések
fókuszáltak és hatékonyak. Az online térbe kényszerülés nem okozott jelentős változást a
munkarendben. Az elnökségi ülésekről részletes jegyzőkönyv készül, a feladatok, felelősök
és határidők megállapításával. Az elnökségi ülések végén értékeljük az ülés hatékonyságát
és levonjuk az ülés során gyűjtött tanulságokat.

Az MCSSZ OE facebook-oldal kezelésének feladatát nagy részben átvette tőlem
Szatmári Nóra csst. (298.). Az oldal elérése továbbra is igen kiváló.

Nagy örömmel tölt el a 2020. tavaszán elindított Online Módszertani Gondolatok
facebook-csoport működése, amelybe az év során több, mint 2000 cserkészvezető lépett
be. A csoportban folyamatos a módszertani ötletek, játékok megosztása az online térbe
szorult cserkészkedés megsegítésére.

Köszönöm mindazok munkáját, akik segítik az országos elnökség tevékenységét!
Őszintén remélem, hogy a következő évben is olyan jó eredményeket tudunk felmutatni,
mint a 2020-as év során!

Jó munkát!
Rudan János cst. (25.)

Kerületek beszámolói

I. Budai Cserkészkerület
Jelenleg 47 csapat van a kerületben, átlépte a létszámunk mostanra az 5000 főt.
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A 2020-as évet a járványhelyzet nálunk is igen komolyan alakította. 2019-ben kezdődött, és
a tavalyi évben komoly erőkkel zajlott a 2021-re tervezett KNT szervezés, amit végül idén
már biztosan nem tudunk megvalósítani.

Év elején sikeresen valósítottuk meg a körzeti VTK-t a körzet csapatait bevonva, közös
szervezéssel, meghívott vendégekkel. Az eredmények értékelése után, további hasonló
VTK-t tervezünk szervezni.

A kerületben 2 STVK tábor, 5 ŐVK altábor, KCSVK, 18+ ŐVK és OpK működik. Megküzdve
az adottságokkal, képzésenként a kerületből végzettek száma:

● KCSŐVK 14
● 18+ ŐVK 9
● ŐVK 106
● STVK 47
● OPK 16

II. Észak-magyarországi Cserkészkerület
A 2019/2020-es cserkészév főbb kerületi programjai:

● Évkezdő cspk. találkozó: immáron hagyományos cspk. megbeszélés,
● eseménynaptár fixálás és közös ebéd.
● II. Kerületi Konferencia november 2019. november 15-17 között Gyöngyös
● - Farkasmályon: csapatok kulcs vezetőinek szóló konferencia, valamint kötetlenebb,

minőségi, közös együttlét.
● 2019. október 23-án hagyományos módon a II. Cserkészkerület díszegysége részt

vett a koszorúzáson, ahol a város képviselői számára helyeztünk el koszorúkat,
illetve képviseltük az MCSSZ-t is.

● 2019. november 9-én került sor Nagy-Bozsoky József cserkésztestvérünk, egykori
kerületi elnökünk temetésén, ahol cserkészekhez méltó módon minden csapat
képviselte magát csapatzászlókkal, egységes megjelenéssel.

● 2019. december 15-én 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.

● 2020. február 22-én Cserkészfarsang: hagyományos farsangi rendezvényünk, amely
most Tiszaújvárosban került megrendezésre.

● 2020. február 23-án tartottuk rendes éves Kerületi Küldöttgyűlésünket

Segédtisztképzés: kerületünkből 5 fő vett vett részt segédtiszt képzésen.
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Cserkészpark: egy helyi TOP forrásból elkezdtük a Miskolc határában lévő Bodnár Gábor
cserkészpark fejlesztését, ahol cserkész tanösvény kerül majd kialakításra.

III. Nyugat-magyarországi Cserkészkerület

Kerületünk összlétszáma 641. Legnagyobb csapatunk tagjait, 2 kivétellel, inaktiválta, így
lettünk több, mint 100-al kevesebben. 21 csapatunk van. Közülük kettő 2020-ban alakult és
még 4 alakuló csapat van a kerületben. Jelentősebb vezetői, tagsági, vagy működési
problémával küzdő csapataink száma: 5.

A járványhelyzet a programokat jelentősen érintette. De még előtte megvalósult egy
Leánycserkész hétvége és a KKGY. Elhalasztottuk, majd elmaradt a szokásos CseVeTa
(Cserkészvezetői Találkozó). Több program online valósult meg. Személyes részvétellel
sikerült a Trianoni ünnepség és összetartozás tüze, a Kerületi foci és métabajnokság,
valamint a kerületi Cserkész Székház megáldási ünnepsége, amit a Nyugatmagyarországi
Cserkészszövetség első programjainak 100. évfordulóján tudtunk megtartani. Decemberben
bekapcsolódtunk a Betlehemi láng terjesztésébe és egy online Taizé-i imaórát is
szerveztünk.

Tartottunk egy őrsvezetőképzést, amit 23-an kezdtek el, végül 16-an kaptak képesítést. Az
első hétvége után online kellett folytatnunk, de a tábor és az utóhétvége személyes
jelenléttel tudott megvalósulni, utóbbi az új Cserkész Székházban.

Május végén lezártuk a KisEFOP projektünket. Többek között programokkal, eszközökkel és
Öregcserkész interjúkkal gazdagodott a kerület. A főállású munkatárs elvesztése jelentős
többletmunkát is jelent az elnökségnek.

A 2021-es tervek közül már megvalósult egy Online lelkigyakorlat, amibe más kerületek és
határon túli szövetségek cserkészei is bekapcsolódtak. Új raktárba költöztünk. Elkezdődött
az új őrsvezetőképzésünk 32 jelölttel, és elindult az egyetemi tantárgyunk 39 hallgatóval.

IV. Közép-dunántúli Cserkészkerület
Kerületünkben 16 regisztrált csapat van. Ebből kettő most egyáltalán nem működik, de nem
kértek szünetelést. Egy új csapatunk van, most érkezett meg a kérelmük a bejegyzéshez.

A 2020-as évben két őrsvezetőképzést tartottunk, a 18+ képzésünkön 9 jelölt végzett. Kettő
a járványhelyzet miatt még nem tudta átvenni a képesítését. A 18 év alatti korosztályban
tartott ővk-ban 36 jelöltünk kapott képesítést. Sikeresnek ítéljük a kerületi gyűjtésünket a
székháztetőre, bár pontos összeget nem tudunk, talán megközelítettük a célként kitűzött
1000 Ft adomány/cserkész összeget. 700 cserkész van a kerületben, így azért ez egy elég
nagy gyűjtés a mi részünkről.
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A Covid-helyzet miatt több programunk is elmaradt, ellenben nagyobb teret kapott az online
tiszti találkozó. Miután a kerületünk nagysága folytán mindig gondot okozott a megfelelő
helyszín kiválasztása a tiszti találkozókra, ezt egy kis fejlődésnek tekintjük, amit a
későbbiekben is tudunk hasznosítani. A csapatok nagy része nem tudott jól működni
2020-ban, toborzás talán sehol sem volt. A gyerekek nem szeretik az online őrsgyűléseket,
ezért a cserkészélet nagyon takarékon volt. Ennek ellenére voltak jó kezdeményezések -
különösen a Mustármag munkacsoportot emeljük ki - és értékes digitális együttműködések.
Mindazonáltal nagyon várjuk a nyarat és az újrakezdés lehetőségeit.

V. Dél-alföldi Cserkészkerület
Kerületünkben 11 cserkészcsapat működik, jelenlegi taglétszámunk (beadott 2020-as éves
jelentések alapján) 814 fő, ami az előző évhez képest egy cserkészcsapatnyi (56 fő, ami a
cserkészkerületünkben egy közepes cserkészcsapat létszámával ér fel) növekedést jelent.
Kerületünkben 3 alakuló cserkészcsapat szerveződik egy-egy kerületi jólműködő
mentorcsapat szárnyai alatt. Ezen alakuló csapatok esetében elsődlegesen a leendő
vezetők szakmai és módszertani felkészítése zajlott a tavalyi évben, egyúttal a
cserkészprogramjaik által a jövőbeli cserkészeik toborzása, cserkészmódszerek szerinti
közösségi nevelőmunkája is beindult. A 2021-es évben reményeink szerint a fentiek közül az
egyik csapat az önálló keretek közötti elindítására is sor kerül, a tavalyi évben végzett
vezetőik felkészültsége által adott minden feltétel erre. A kerületi elnökség által keressük
azon lehetőségeket a kerület területén, ahol nyitottság van a helyi közösségek részéről a
cserkészmunka megismerésére, cserkészközösségek elindítására.
A 2020-as évben a COVID járvány okozta korlátozások miatt sajnos a tervezett kerületi
programjaink nagy részét (ÁEN, kerületi korosztályi közösségi alkalmak, Szent György napi
körzeti programok, tavaszi kerületi vezetői PhD találkozó) el kellett halasztani, azonban
szükségességét éreztük annak, hogy a csapatainkkal a találkozási pontokat, a partneri
eszmecseréket ne veszítsük el a korlátozások ellenére - a járványhelyzetben a legtöbb
csapat bezárkózott valamennyire, ezért tartottuk fontosnak, hogy legyen rendszeres
kommunikáció (még ha online formában is) a csapatok és a kerületi elnökség között, így
életrehívtunk egy adott időközönként megvalósuló tematikus online vezetői találkozót (online
kerületi vezetői fórum), ami a tavalyi évben 4 alkalommal valósult meg (1-1 alkalom
tavasszal és nyár elején, 2 alkalommal decemberben).
A kerületi cserkészprogramok közül 4 esemény valósult meg a tavalyi évben: Cserkész
Strandröplabda-bajnokság - �CseróRöpi - (2020. augusztus), Évtervező kerületi
csapatvezetői találkozó (2020. szeptember), Kerületi őszi PhD alkalom (2020. október),
Adventi lelkinap és Kerületi Betlehemi Békeláng átadó (2020. december).
A 2020-as nyár végével nagy erőkkel összpontosítottunk a 2021-es évre tervezett kerületi
nagytáborunk előkészítésére: felállt a főszervezői stáb, megbízást kaptak a szakmai
munkacsoportok, elindult a koncepcionális tervezés a nagytábor tekintetében.
A 2020-as évben a kerületi szakági munkában aktív cserkészmunka folyt a vadonlakó
szakágban és a vízicserkész szakágban (mindkét szakágon belül 2-2 vezető végzett a
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tavalyi évben szakági (vezető)képzést). A cserkészkerületek között az elsők között voltunk,
ahol megalakulhatott a Mustármag lelkiségi mozgalom helyi munkacsoportja, a MustáRügy.
A lelkiségi programok és nevelés kiemelt szerepbe hozása miatt lelki szakvezető került
megbízásra, aki kialakított 2020 decemberében maga körül egy lelkiségi munkacsoportot a
kerületi csapatok lelki nevelésében érintett kerületi vezetők közül. Azóta is töretlenül aktívan
vesznek részt a Mustármag országos egyeztetésein, online programjain.
A kerületi vezetőképzések terén országos szinten pozitív visszacsatolásokat kaptunk a
Bogáncs ŐVVK kapcsán. A tavalyi évben a Bogáncsban 29 őrsvezető szerzett képesítést,
ebból 27 cserkész V. kerületi, 2 cserkész VIII. kerületi volt.
A 2020-as évben a IX. kerülttel társszervezésben megvalósítottuk az első Keleti-STVK-t,
ahol 29 cserkész szerzett cserkészsegédtiszti képesítést, melyből 9 V. kerületi lelkes
vezetővel gazdagodhattak csapataink.
A csapatok nevelési, operatív céljait, és ezeken keresztül a közösségek fejlesztését a
kerületi csapatmentor támogatta. Rendszeres konzultációk zajlottak év közben a
csapatmentor és a kerületi elnökség között, ahol információkat adtunk és kaptunk a
csapatokban zajló cserkészélet kapcsán.
A kerületi alapítványunk által kezelt kisEFOP projekt keretében az elmúlt évben is rengeteg
támogatást kaphattak a csapataink és a kerületi VK-ink (eszközbeszerzések, felszerelések
beszerzése, programok fogyóeszközei). A pályázatot 2020. decemberében szakmailag és
pénzügyileg is lezártuk.
A kerületi eszközparkunk fejlesztését a 2020-as évben elindítottuk, éves szinten
meghatároztuk azokat a prioritásokat, amik alapján a fejlesztéseket végrehajtjuk (2020-as év
szerszámok és tárolók, 2021-es év sátrak és ponyvák).

VI. Dél-dunántúli Cserkészkerület
Kerületünk jelenleg 19 csapattal működik melyekben összesen 1339 aktív cserkész aktív. 18
csapat adta be időre az éves jelentést egy csapattól ezt továbbra is várjuk.

Az őrsvezetőképzésben 39 képesítés került kiosztásra, a GÍM segédtisztképzést pedig
20-an végezték el. A CSTVK szövetségi szakirányán öten, CSPKVK-ban szintén öten
szereztek képesítést.

Az évi 2 személyes csapatparancsnoki találkozó mellett igyekszünk hagyományt teremteni
abból hogy 2-3 havonta tartunk online beszélgetést a parancsnokoknak.

Öröm hogy lezárult a kisEFOP projektünk, aminek sokat köszönhet a kerület. Elkezdtük
kialakítani a kerületi Önkéntes Mentorhálózatot. A covidra való tekintettel hivatalosan nem
tudtunk még új elnökséget választani, de az utódokat aktívan elkezdtük bevonni a munkába
hogy lássák és bele tudjanak tanulni minél hamarabb.
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A 2020-ra tervezett KNT elmaradt úgy, ahogy a 2021-est is lemondtunk. Reméljük 2022-ben
meg tudjuk tartani...

VIII. Nyugat-alföldi Cserkészkerület
Kerületünk 24 csapattal működik jelenleg, 2020-ban 15 csapattól érkezett be jelentés. Ez a

tavalyi évhez képest is csökkenés, de országosan is rossz arány. Évek óta probléma a

kerületben a rossz jelentési arány, próbálkozunk, hogy rájöjjünk ennek az okára. 2020-ban

óriási veszteség érte a kerületet, de nyugodtan mondhatjuk, hogy az egész magyar

cserkészetet, Szabó István atya kerületünk elnökének halálával. Az OE megbízott kerületi

elnökséget nevezett ki a következő KKGY-ig, Klósz Gábor (elnök)/118./, Gömöri Kristóf

(vezetőtiszt)/878./ és Tóth Luca (ügyvezető elnök) /121./ az új megbízott elnökség tagjai.

Kerületünk őrsvezetőképzője a BŐK, 2020 az újragondolás után megtartotta az első

képzését, amely a járványhelyzet ellenére 30 új őrsvezetőt képzett ki. A IX.Kerülettel

közösen elindítottuk a Keleti-STVK. A Bugaci ház új vizesblokkja elkészült. A Kecskeméti

Sík Sándor ház a Lechner projekt keretein belül kerül teljes átépítésre. Ezekről az

egyeztetések folyamatosan folynak.

IX. Észak-alföldi Cserkészkerület
Létszám: 290 (jelenleg 334)
Éves jelentés leadás: 7/12 ( szünetelést kér 3)
Tagdíjfizetés: folyamatban, jelenleg 33% teljesült
Megszűnt csapatok: 1
Csapatalapítási szándékok: vannak (4)

Végzett vezetők:
● ŐV: 5 fő (összesen 13 jelölt)(a tábort elvégezték, képesítő alkalom még nem volt)
● ST: 6 fő
● CST-CSPK: 6 fő

Öröm:
● GRUND ŐVVK töretlenül halad, többaltáboros (központi és minta) rendszer fejlődése
● Sikeresen lezajlott az első Keleti-STVK és elindult a következő évfolyam
● Bejegyzésre került a Gubacs ifjúsági egyesület
● Lassan egy éve rendületlenül készül a kerület a 2021 KNT-re
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Bánat:
● Járvány miatt kialakult nehéz csapat helyzetek
● Csapat megszűnések
● Lassú növekedés, sok alakulási szándék, ami a járványhelyzet miatt nem halad.

Reméljük megmarad az érdeklődés.

Tervek:
● Grund ŐVVK és a több altáboros rendszer újragondolása
● Egyetemi  képzés
● Alapozó és felnőtt ŐVVK újragondolása
● Kerületi stratégia revíziója a tagsággal együtt
● Zajlik több szakág munkájának beinditása és különböző különpróbák meghonosítása

a kerületben

X. Pesti Cserkészkerület
Kerületünk jelenleg 48 csapattal működik, létszámunk az elmúlt évben 2848-ról 2969-re nőtt.
Folytattuk a tavaly elkezdett újítást, mely alapján évente kétszer találkozunk a
csapatparancsnokokkal: tavasszal az online térben tudtunk együtt beszélgetni, ősszel pedig
személyesen találkozhattunk a csepeli Tamariska cserkészházban.

Valamint hagyományokhoz híven a vírus ellenére is sikerült néhány sportprogramot
megtartani a kerületben, így a XIX. Roversenyt és a Foci kupát. Ezen felül nagy
népszerűségnek örvendett még a ST jelöltjeink (azóta végzetteink) által szervezett Aprokó
(Adventi program kószáknak) és E-sport bajnokság. Kerületi nagytáborunkat le kellett
mondanunk a 2021-es évre, így ezt jelenleg 2022-re tervezzük.

Örömteli hírünk, hogy honlapunk tovább bővült egy Csapatparancsnoki tudnivalók, illetve a
X. Cserkészkerület története menüpontokkal. Valamint a rendszeres találkozókat és
kapcsolattartást is igyekeztünk fenntartani: az elnökségen belül, az I. kerületi elnökséggel,
csapatmentorunkkal és leendő önkéntes mentorainkkal, és számos vezetőtiszti látogatás
által.

A kerületben 3 STVK tábor, 5 ŐVK altábor, KCSVK és OpK működik. Ezekben a
képzésekben a kerületi végzettek száma:

● őrsvezetők: 87
● segédtisztek: 27
● operatív vezetők: 17
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Kerületi Elnökségek Találkozója
A 2020-as évben két KET-et volt lehetőségünk megszervezni. A tavaszi (május 1-én) online
formában, míg az őszi (szeptember 12-én) élőben, Dunaújvárosban valósult meg. Mindkét
találkozó igen tartalmas volt, értékes beszélgetésekkel és fontos témákkal. Ezúton is
köszönjük minden kerületi elnökség munkáját, valamint az aktív részvételt a KET-en!

A tavaszi online találkozón Szövetségünk növekedéséből fakadó kihívásokról
beszélgettünk, valamint egyeztettünk a tagdíjrendszer és a belső kommunikáció kapcsán.
Szóba került a kerületi és országos küldöttek képzésének lehetősége, a futó EFOP
pályázatokkal kapcsolatos kérdések, valamint a vezetőképzési szabályzat részletei is szóba
kerültek.

Az őszi alkalom kiemelt témái voltak a mentorhálózat helyzete, valamint további
működése az EFOP-os források lezárultát követően; a teremtésvédelmi tematikus év
lekerekítése; a lelkiség tematikus évével kapcsolatos igényfelmérés és ötletgyűjtés; emellett
részletesen tárgyaltuk a vezetőképzési szabályzat tartalmát és Szövetségünk gazdasági
helyzetét és ezen a területen megfogalmazott stratégiáját.

A 2021-es évben a korábbiakhoz hasonlóan két KET-et (tavasz, ősz) tervezünk
tartani - reményeink szerint már élő találkozásokkal.

Országos Nevelési Tanács

Az ONT 2019 őszén az OT-nak átadott VKSZ javaslatát az Országos Tanács több
megbeszélésén tárgyalta, melyek során megfogalmazták azokat a stratégiai célokat és
igényeket, melyeket a Testület álláspontja szerint a szabályzatnak tartalmaznia kell. Ezen
munkafolyamatot júliusban lezárták, majd a javaslatot, az általuk kidolgozott szempont
rendszerrel együtt, visszaadták az ONT-nek átdolgozásra. Az érdemi munka a nyári
táborozási időszak miatt szeptemberben kezdődött el. A folyamat jól halad, várhatóan a
következő cserkész év kezdetére az OT hatályba lépteti az új VK szabályzatot.

Kuti Szilárd cst. (1604.), országos vezetőtiszt-helyettes vezetőképzésért felelős elnökségi
tanácsadó

Hegyi Armand csst. (105.), országos vezetőtiszt

Vezetőképzések
Országos Vezetőképzési Szakvezetői kinevezésemet 2020 június 16.-án kaptam meg. A
2020. december 31.-ig eltelt idő alatt, szoros együttműködésben az Országos Vezetőtiszttel
(Hegyi Armand csst. 105.) és OVT helyettessel (Kuti Szilárd cst. 1604.) az MCSSZ-ben folyó
vezetőképzési folyamatokkal kapcsolatban a következő munkát végeztem:
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● Az MCSSZ-en belül aktuálisan aktív VK-k (és abban dolgozó képzők) párbeszédére,
tapasztalatcseréjére és általános ismeretcserére alkalmas VK konferenciát kívántunk
szervezni 2020 őszére, mely az ismert körülmények miatt (járványhelyzet) sajnos
nem valósult meg. Az online megvalósítás lehetőségét - az előnyeit és hátrányait
mérlegelve - végül elvetettük. Az ebbe fektetett energiát és ötleteket egy későbbi
megvalósításra átmentjük.

● A jelenleg hatályos VKSZ-ben megfogalmazott kötelességünkből adódóan ŐVK
szintre Sepp Ákost csst (1002.), STVK szintre Sergyán Szabolcsot csst. (1004.)
javasoltuk VK szintvezetőnek, őket az ONT határozatban kinevezte.

● Az ŐVK akkreditáció a már kidolgozott rendszer alapján a szintvezető vezetésével
rendben elindult. STVK szinten az akkreditáció kidolgozását megkezdtük. Az
akkreditációk várhatóan a VK táborok elindulása előtt, május végéig le fognak
záródni.

● A cserkésztiszti képzés helyzetének tisztázása és aktualizálása érdekében az OE
összehívott egy fórumot, amely többszöri, rendszeres összejöveteleinek én is tagja
voltam. A folyamat még nem záródott le, terveink szerint az ONT és az OE közös
döntése alapján megkezdjük a CSTVK kidolgozását, és a következő cserkészév
elején elindítjuk a képzést.

● Az ECSET rendszerben megvalósuló vezetőképzési modul kialakítására igényt
fogalmaztunk meg és ezt átadtuk a fejlesztőknek. A munka jól halad, várhatóan a
következő cserkész év kezdetén élesedhet a rendszer.

● A növekedési kabinettel való együttműködés kapcsán a VK-t végzettek
utánkövetésére történő törekvések indultak, melyek megvalósulása az elkövetkező
évek kérdése.

● A jelenlegi VKSz tartamának reálisan elvárható optimalizálására és aktualizálására
tett törekvések aktív folyamata tapasztalható, amit az ONT által megfogalmazott
igények és az OT-val való startégiai egyeztetés után, egy kisebb munkacsoport
kezdett kidolgozni, melynek én is tagja voltam.

● Az Országos Elnökséggel és annak VK-ért felelős tagjaival a nyár folyamán a
legtöbb VK tábort meglátogattuk, és támogatásunkról biztosítottuk.

A 2020-as évben 380 Őrsvezetőt, 140 Segédtisztet képeztünk ki az MCSSZ-ben. OPK
képzésen 35-en, míg a CSTVK Szövetségi szakirányán 17-en végeztek. A
Csapatparancsnoki szakirány 2021. tavaszán záródik le, illetve a KKK képzések még
folyamatban vannak.

dr. Vidovszky Márton cst. (426.)
Országos Vezetőképzési Szakvezető
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Táborozás

A 2020-as évben a vírushelyzet ellenére is megvalósulhattak a táboraink minden
különösebb gond nélkül.

Az elfogadott táborozási engedélyek száma 2019-hez képest 56%-al nőtt, a 2019-es
79 csapat helyett 2020-ban már 124 csapat táborozott szabályos engedéllyel. Így 5155
cserkész helyett már 8113 táborozott szabályosan.

Megalakult a Táborozási Kabinet, melynek feladata, hogy a táborozás területének
operatív működését biztosítsa, gondoskodjon a szabályzatok és keretek karbantartásáról és
stratégiai fejlesztéseket indítson. A táborozási kabinet tagjai: Gergely Péter 133., Forgách
Márton 937., Formanek Kata (Lontra) 293., Stevens Ábel 16., Béres Márk (Sakál) 293.,
Borús Balázs (Bobby) 836., Arany János 2.

Az egészségügyi alkalmassági tesztet és igazolást online formába tettük át, és
elindult a Táborozás EVOK-kurzus, részletes segédanyagokkal a táborszervezések
segítéséhez. Köszönjük a segítséget az EVOK rendszergazdájának, Schreiner Dénesnek,
(432.), és az EÜ-teszt kapcsán a technikai megoldásokat Dauner Ágostonnak (205.).

Az MCSSZ hosszas egyeztetéseket követően stratégiai partnerségi megállapodást
kötött az Agrárminisztáriummal, melyek keretében mind az erdészeti, mind a
környezetvédelmi területen szorosabb szakmai együttműködés várható.

Arany János csst. (2.)

Szakági munka
A 2020-as év különösen érintette a szakágak működését, mivel bizonyos programok-
fejlesztések megvalósulhattak, de sok közösségi eseményről le kellett mondani. Ennek
megfelelően az alábbiak szerint alakult a 2020-as év a szakágak területén.

2020. február 8-án az országos vezetőtiszt jelenlétében megtartottuk az év eleji
szakági konferenciánkat. Itt került meghatározásra az EFOP-ból, a szakágak részére
biztosított 3 millió Ft-os keret felosztása. Azonban az itt elhangzottak a COVID-járvány
következtében lényeges áttervezésre szorult.

Szakmai beszámoló
A koronavírus járvány miatt kevesebb program valósulhatott meg, mint terveztük.

Nem tudott programot tartani a Barlangász Szakág, a Harcművész Szakág, a Regős
Szakágnak a Disznótour-programja tudott csak megvalósulni, a regös tábor idén elmaradt,
de a Disznótour ide szánt kolbászait és sonkáit rászoruló családoknak osztották szét.
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A Kerékpáros Szakág szintén egy programot tudott megvalósítani október 16-18.
között: a VTK-t, Jászberényben, mely program a helyi Rendőrkapitánysággal
együttműködve került megszervezésre.

A Katasztrófavédelmi Szakág idén nem tevékenykedett, helyette az Egészségügyi
Szakág „vette át” társadalmi szinten a helyét a kórházak COVID-osztályain, mert eü-s
cserkészeink főleg munkahelyi kötelezettségeiket teljesítették. Ennek ellenére
eü-képzéseket tudtak tartani a nyár folyamán egy-egy cserkésztáborban.

Az Ejtőernyős Szakág a járvány ellenére is tudott működni, több ugrást hajtottak
végre az év során.

Ugyanígy a Vízi Szakág működését sem befolyásolta nagyon jelentős mértékben a
COVID. Jelentős mennyiségű program valósult meg főleg a nyár és az ősz folyamán – túrák
(Esztergom, Hódmezővásárhely, velencei nádasjárás, vikinghajós túra a Kőrösön, Ichthusz-
szel közös evezés a Dunakanyarban), vitorlás-verseny (Swert-versenyen külön cserkész-
kategória indítása), Gubacs-fesztiválon jelenlét - online képzésre tértek át a próbák kapcsán,
továbbá hajó-javító programokkal a felszerelés állományát javították. Elnapolásra került
viszont a külföldi magyar cserkészszövetségekkel közösen megszervezendő Trinanon-túra.

A Lovas Szakág is sok programját meg tudta tartani a nyári-őszi hónapokban: nyári
tábor, túra, lovas majális – mind a szakmai fejlődés és fejlesztés jegyében.

A Rádiós Szakág olyan programjai, melyeken a személyes jelenlét szükséges, nem
valósultak meg, de októberben be tudtak kapcsolódni a JOTA-JOTI rendezvénybe.

A Vadonlakó Szakág is aránylag aktív évet tudhatott maga mögött: Januárban
vezetőségi hétvége, márciusban tájékozódási képzés, áprilisban online képzés beindítása,
ehhez szakági tábor 37 résztvevővel, nyári találkozó nagyportya, Gubacs fesztivál,
októberben bevonó hétvége 29 résztvevő, számos kis létszámú portya, részvétel a 12 hónap
12 éjszaka kihívásban.

Továbbá Vadonlakó és a Vízi Szakág közösen tartotta szeptemberben gemenci
víziportyáját, ami olyan jól sikerült, hogy a jövőben több vadonlakó-vízi program is lesz.

Pénzügyi beszámoló

EFOP-os források
Programok helyett leginkább eszközökre fordítottuk a rendelkezésre álló összeget. Az év
folyamán a szakágak 2 011 003 Ft-ot használtak fel (Vadonlakó, Vízi, Lovas Szakág), de
igény érkezett a Kerékpáros és Regös Szakágtól is, akik végül nem tudták felhasználni a
részükre előirányzott összeget. A maradványösszeg, némi kiegészítéssel 2021. májusáig
használható fel, elsődlegesen eszközök beszerzésére.

Saját (MCSSZ-es) források
Az MCSSZ központi költségvetésében a szakágak működésére előirányzott előirányzott 1
millió Ft nem került felhasználásra.
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Barlangász szakág: országos szakági szakvezető: Kun Botond (433)
Kerékpáros szakág: országos szakági szakvezető: Vidovich Kálmán (298)
Vízi Szakág: országos szakági szakvezető: Szőllősy Vágó János (96)
Lovas Szakág: országos szakági szakvezető: Kékesi Márton (831.)
Vadonlakó Szakág: országos szakági szakvezető: Kovács Árpád (25.)
Rádiós Szakág: országos szakági szakvezető: Kiss M. József (47.)
Ejtőernyős Szakág: országos szakági szakvezető: Németh Balázs (442.)
Regös Szakág: országos szakági szakvezető: Jász Mihály (221.)
Harcművész Szakág: országos szakági szakvezető: Gombos Gergely  (304.)
EÜ Szakág: országos szakági szakvezető: Bogsch Mihály (831.)
Katasztrófavédelmi Szakág: országos szakági szakvezető: Tóth Hajnalka  (433.)

Jó Munkát!

Dr. Constantinovits-Csóka Sarolta csst. (832.)
országos szakági koordinátor

Mustármag lelki munkacsoport
Működésünk harmadik évéhez érkeztünk. Kezdeti stratégiánkat az első három cserkészévre
építettük fel, azaz 2020 szeptemberében elértünk ennek a koncepciónak az utolsó
szakaszába. Rengeteg terv és változás köszöntött be ezzel az évvel, készülni kezdtünk a
lelkiségi tematikus évre, átütemeztük a programjainkat, terveinket, hogy összhangba
legyenek a vírushelyzettel. Alkalmazkodtunk, fejlődtünk, változtunk, de továbbra is egy
célért, egy küldetésért vagyunk: hogy a cserkészeink egyre jobban növekedjenek a Jóisten
felé.

A CserkészekNEK kapcsán, és a lelkiségi tematikus év okán is több podcastban,
interjúban, videóban jelentünk meg, azzal a céllal, hogy láthatóvá tegyük céljainkat, és
küldetésünk egyre inkább közös ügye legyen a magyar cserkészeknek.

A facebookon és az instagramon továbbra is folytattuk tartalmak, módszerek 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, mely az egész működésünket átszőtte az elmúlt
években!

Miatyánk programsorozatunk befejezése után belekezdtünk a
Boldogmondások-imaestekbe, ezen alkalmakon hónapról-hónapra egy-egy keresztény
ifjúségnevelő szervezet képviselői által elmélkedjük át az adott boldogmondást, és kapunk
ízelítőt az általuk használt lelki nevelési eszköztárból.

2020-as évünk talán legnagyobb eseménye az INDABA lelkiségi konferencia volt,
melyen minden rugalmasságot bevetve, szintén az EFOP iroda munkatársai segítségével
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online konferenciát valósítottunk meg. A rengeteg segítség és támogatás a résztvevők által
is elért hozzánk, és végül több mint 140-en tudtunk jelen lenni, és a Jóisten felé fordulni, lelki
nevelési témákon gyakorlati tippeket gyűjteni, és körüljárni azt a gondolatot, ami az alkalom
egyik fő üzenete volt, azaz azt hogy elegek vagyunk, elegek vagyunk ahhoz hogy lelki
nevelési témákkal foglalkozzunk és elegek vagyunk úgy ahogy vagyunk, ahogy a Jóisten
megalkotott minket. Ezzel a felszabadító gondolattal néztük meg a területen lehetséges
fejlődési irányokat, módokat. Az INDABA-ra készült anyagokat, a facebook oldalunkon
közzétettük, bíztatunk minden érdeklődött, hogy tekintse meg ezeket, mert nagyon sok
értékes gondolat tudott összegyűlni.

Az év legnagyobb kalandjába is belevágtunk, elkezdtünk kialakítani a kerületi szintű
struktúránkat, azzal a céllal, hogy helyi lelki nevelési munkacsoportok létrejöttét támogassuk.
Ez a kezdeményezés a kerületi elnökségek együttműködésével gördülékenyen indult el, és
sok potenciált tartogatva növekedett az őszi-téli időszakban. Hatalmas öröm és hála van a
szívünkben a kerületi MustáRügy csoportok tagjai okán, köszönjük, hogy közösen tudunk
tenni a lelki nevelésért!

Munkacsoportunk tagjai a 2020-es évben: Kiss Rozália (426), Muhari Máté (298), Réti
Gergely (1415), Tóth Márton (442), Salzmann Kata (831), Turóczi Hajnalka (25).

Hálát adunk, Urunk az imént vett jókért. Erős a szándékunk, hogy igaz jótettek fakadjanak
nyomukban. Add szándékunkra áldásodat! Ámen.

Turóczi Hajnalka csst. (25.)
lelki nevelési szakvezető

Zöld munkacsoport

A Teremtésvédelmi Tematikus Évben az alábbi tevékenységekről tudunk beszámolni:

● Online aktivitás:
○ Mustármaggal közös Laudato Sí kampány: a terv az volt, hogy az enciklika

összes fejezetéről készítünk elgondolkoztató posztot, aktivitásra és közös
olvasásra buzdítunk - félbemaradt. (Nyáron kissé szétszéledt a
munkacsoport, a járvány alatt nehezen bírtuk munkára magunkat.)

○ Módszertani ötletek posztolása
○ Egyéb posztok zöld témákban (pl: Föld Órája, Madarak és Fák napja, Méhlak,

Kézfertőtlenítő)
○ Teremtésvédelmi imák megosztása az #egyimaabolygónkért

kezdeményezéssel karöltve
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○ Tavasszal elkezdtünk ötletelni és kidolgozni egy teremtésvédelmi különpróba
tervezetet, amiben a WWF (és potenciálisan más civil szervezetek) is partner
volt - ez azóta áll.

○ Teremtésvédelmi témájú, őrsgyűléseken megvalósítható módszertani
ötleteket dolgoztunk ki (például.hu-ra felkerültek 2021-ben)

● Elkezdtük kidolgozni a zöld STAT-ot a Szövetség számára
● Felmértük a csapatok tapasztalatait a lebomló és környezetbarát szerekkel

kapcsolatban, ez alapján a közös beszerzés kidolgozása is megkezdődött
(megvalósulás már 2021)

● Szoros együttműködésben a Táborozási Kabinettel elkezdtük előkészíteni a
fenntartható táborozásra vonatkozó együttműködéseket, segédanyagokat (látható
eredmények 2021-ben)

● 2020 decemberétől újra kétheti rendszerességgel tartottunk munkacsoport
megbeszéléseket online.

● Részt vettünk a KET-en
● Tematikus Év lezárása és stafétaátadás az INDABÁN

Jó munkát!
Merza Péter csst. (25.)

zöld munkacsoport vezetője

Gyermekvédelmi munkacsoport
A gyermekvédelmi munkacsoportban jelenleg 5 cserkészvezető, valamint 1 tanácsadó
(szintén képzett cserkészvezető) és 1 a munkacsoporthoz delegált OT tag tevékenykedik.

A munkacsoport 2020 év elején az elvi alapok megteremtését kellett, hogy
megtegye. A stratégiaalkotás feladatába vágtunk bele, de azt tapasztaltuk, hogy rengeteg
kérdést kell átbeszélnünk ahhoz, hogy utána mi magunk több évre előre tekintve tudjunk
kitűzni reális és ideális célokat.

Eközben elkészítettünk egy kérdőívet is, melynek célja az volt, hogy tájékozódjunk,
milyen attitűdje és ismeretei vannak az MCSSZ tagságának. Ezt a kérdőívet 2020 nyarán és
ősz elején 587-en töltötték ki. Az eredmények értékelését év végén kezdtük el.

Tavasszal, a táborok előtt módszertani, képzési segítséget nyújtottunk a
vezetőképzéseknek. A táborok lezárása után kértünk visszajelzést, tapasztalatmegosztást a
kiképzőktől. Felmértük azt is, hogy azon vezetőképzők, akik nem vették fel velünk a
kapcsolatot a nyár elején, foglalkoztak-e gyermekvédelemmel. Örömmel tapasztaltuk, hogy
valamilyen formában ez elmúlt évben már minden képzésünk foglalkozott ezzel az általunk
és a visszajelzések alapján a VK-k által is fontosnak tartott témával.

Tavasztól kezdve igyekeztünk eleget tenni a csapatok és a vezetőképzők kéréseinek,
és képzési alkalmakat, beszélgetéseket is vezettünk.
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Szeptemberben a stratégiai tervezést kicsit pihentetve egy gyakorlatibb kérdést
vettünk elő: mivel tudjuk a csapatparancsnokokat, aktív vezetőket segíteni? Így kezdtünk el
egy segítő füzet kidolgozását, melynek tervezése és írása kitöltötte az év hátra lévő részét.

A következő évben szeretnénk befejezni és a csapatparancsnokokhoz eljuttatni a
segítő füzetet, az MCSSZ más szervezeti egységeivel együttműködve kialakítani az MCSSZ
gyermekvédelmi eljárásrendjét és szabályzatát, valamint folytatni a stratégiai tervezésben
megkezdett munkát.

Jó munkát!
Rudanné Németh Csenge csst. (1909.)

gyermekvédelmi munkacsoport vezetője

Trianon100 munkacsoport
2020. június 4-én a trianoni békediktátum száz évvel korábbi aláírására, Magyarország hét
részre szakítására emlékezett a világ magyarsága. Az MCSSZ elnöksége 2020 januárjában
egy munkacsoport felállítását kezdeményezte, hogy az évforduló kínálta lehetőséggel élve
cserkészeink, cserkészvezetőink figyelmét a témára irányítsa.

Azzal az alapkoncepcióval álltunk a kérdéshez, hogy roppant szervezési energiákat
felemésztő szimbolikus aktusok helyett egy olyan alulról jövő, partnerségekre épülő,
barátságok, együttműködések gerjesztését célzó keretrendszert állítsunk fel, ahol minden
kezdeményezés megtalálhatja a maga közegét. E fő programunk a Határtalan Barátság
nevet kapta. Ezen kívül négy további területen is alkotómunka kezdődött.

Levelezőlistákon ötleteket kértünk Trianonhoz, cserkész múltunkhoz vagy
magyarságunkhoz, a magyar történelemhez kötődő célpontokra, hogy ezekből egy százas
listát készítve Trianoni Túracélpontok néven egy önálló programot, egyfajta vetélkedőt
indíthassunk útjára.

Módszertani és pedagógiai gyűjtésbe kezdtünk, utánanézve a kérdésnek: az
összmagyar cserkészet gyakran hangoztatott fogalma mögött konkrétan mi áll; illetve, hogy
a pusztán mennyiségi honismereti-magyarságismereti tartalmakat (pl.: tudjon egy cserkész
50 népdalt) tudnánk-e minőségi szempontból fejleszteni.

Tárgyi emlékül egy nagy és dekoratív térkép kiadását kezdtük meg, amely
Nagy-Magyarország cserkészetének állít emléket, feltünteti a 2020-ban működő magyar
csapatokat, ám egyben a Trianoni Túracélpontok listáját is tartalmazza, így az azon való
részvétel nyomon követésére is alkalmas.

A cserkesz.hu -n önálló aloldal fejlesztése történt, melynek címe
https://trianon100.cserkesz.hu/, elkészült a trianoni cserkészlogó is, amely egy liliomra
emlékeztető mély gyökerű árvalányhaj (utalva annak Trianon-szimbolikájára), egy T-betű,
egy pajzs formáját ötvözi. A honlap alkalmas arra, hogy a későbbiekben újabb
menüpontokkal bővüljön és további alprojektek nyomon követésére szolgáljon.

Amikor a járvány 2020 tavaszi megjelenése nyomán úgyszólván egyik pillanatról a
másikra leállt az ország, lezárultak a határok, egy időre kérdésessé vált, mikor és milyen
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formában lesznek hasznosíthatók a születő eredményeink. Végül június 4-re a járvány első
hulláma elült, az MCSSZ tagságával csatlakozhatott a KáMCSSZ kezdeményezéséhez, az
Összetartozásunk Tüze programhoz, melyhez a munkacsoport módszertani segédletet
állított össze trianoni tábortüzek témában.

A munkacsoport tagjainak dolgát nagyban segítették korábbi elnökségek tagjai és
más, a téma iránt elkötelezett cserkészek is ötleteikkel, szempontjaikkal, melyeket ez úton is
köszönünk.

Jó munkát!
Nagy Balázs csst. (442.)

Trianon100 munkacsoport vezetője

NEK2021 Cserkész kontingens
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 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,
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.

Az elmúlt közel egy év időszak a központtal való egyeztetésről és néhány scenárió
kidolgozásáról szólt. A járványhelyzetből fakadó bizonytalanság miatt a jelentkezés
lehetőségének fenntartásán és a feladatok lehetséges pontosításán túl további lehetőség
nem nyílt a felkészülésre. Csak vezetői felkészítő hétvégéből három került lemondásra.

A súlypont így a fentieken túl a szervezői és jelentkezői team megtartására tevődött át.
Ennek érdekében havonta – sajnos többnyire online – profán találkozókat szerveztünk, de
sikerült egy rövid közös kirándulást is összehozni a második hullám vége felé. Fontos
döntésünk volt, hogy a kényszerből erényt kovácsolva az egyéves halasztást a lelki
felkészülésre fordítsuk. Elindult a NEK-tár, ahol néhány aktualitáson túl a cserkésztörvény
tematikáját követő elmélkedések, Kamill atya videói és Kispál György atya vezérgondolatai
segítik a közös ráhangolódást. Az érdeklődés fenntartása érdekében indítottuk a vezetői
podcast sorozatunkat és a vezetői fogadóórákat. Az adatbázisban jelenleg 400-nál több
cserkész szerepel. Reméljük, hogy a járvány nem veti vissza a részvételi kedvet.
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Jelen állapot szerint az alábbi feladatok várnak ránk:
● A szentmisék során az áldoztatók kísérése
● Feltehetően szektorbiztosítás
● Elkószált vendégek irányítása
● Szakágak szolgálata a profán programok lebonyolításában
● Családi napon bemutatkozás és program sátor
● Egészségügyi járőr szolgálat

A közeljövő feladatai:

● Szerződéskötés az IEC2020 központtal
● Kontingens felszerelés beszerzésének elindítása
● Jelentkezések további élénkítése
● Felkészülés az augusztus 20-i szertartásra és a NEK programjaira

Budakeszi, 2020. 04. 25.

Jó munkát!
Dr. Lendvay Endre cst. (1909.)

Kontingensvezető

Adatvédelem az MCSSZ-ben
A 2020-as évben elkészült az MCSSZ adatvédelmi tájékoztatója mind a tagok számára, mint
pedig külső partnerek, jelentkezők felé. Megtalálható az MCSSZ honlapján. Ezzel
párhuzamosan, ennek kapcsán fejlesztések történtek az ECSET-ben is, valamint szakmai
továbbképzést tartottunk az MCSSZ munkavállalói számára.

Szerencsére a szervezet adatkezelésével kapcsolatban felmerült kérdések egyenlőre
mind megnyugtatóan zárultak.

Az adatkezelési gyakorlat, tájékoztatók és szabályzás folyamatosan felülvizsgálatra
szorul, ezt a tevékenységet tervezzük minél aktívabban folytatni a következő évben is.

Jó munkát!
Gresz Orsolya őv. (433.)

adatvédelmi vezető
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Honvédelmi kapcsolatokért felelős munkacsoport
Tagok:

Ilonka Zsófia (298.)
dr. Simon-Gresz Orsolya őv. (433.)
Kriszbacher Gergő cst. (217.)

Feladatok:
A HM-el kötött megállapodásban szereplő feladtok ellátása
MCSSZ képviselte a HM felé
Csapatok és kerületek segítése az együttműködés keretében

2020-ban főképp az együttműködési keretmegállapodást és annak aláírását készítettük elő.
Ez egy megújítása a 2013-ban kötött megállapodásnak a Honvédelmi Minisztérium és a
Magyar Cserkészszövetség között. Átnéztük és aktualizáltuk az egyes lehetőségeket. Az
aláírás után az Országos Elnökség hivatalosan is létrehozta a munkacsoportot és
megkezdtük a támogató és képviseleti munkánkat. Az év utolsó 3 hónapjában nagyrészt az
I. Cserkészkerületi KNT-nek a támogatási igényével foglalkoztunk. Emellett kezeltük a többi
beérkezett kérést és válaszoltunk a felmerülő kérdésekre mind az MCSSZ, mind pedig a HM
részéről. Sajnos vírus okozta veszélyhelyzet jelentősen korlátozta a működési
lehetőségeinket.

A munkacsoport munkájáról rövid videós formátumú beszámolót találhattok itt:
https://drive.google.com/file/d/1yTlysJS4JXmyX0wlQioI-i3lewWc6kJz/view

Jó munkát!
Kriszbacher Gergő cst. (217.)

honvédelmi kapcsolatokért felelős munkacsoport vezetője

Magyar Cserkészszövetségek Fóruma

A Magyar Cserkészszövetségek Fóruma a világ magyar cserkészeinek fejlődéséért és
növekedéséért dolgozó szervezet. A 2020-as évben a Covid-19 adta nehézségek ellenére is
ezt a célt igyekeztünk szolgálni és az akadályokat leküzdve pozitív változást hozni
tagszövetségeink, cserkészeink életébe.

A Fórum 2020-ban lezajlott tisztújításán a Fórum elnökének megválasztottunk
Lendvai-Lintner Imrét (újra), alelnöknek Gál Eriket valamint az Összmagyar Cserkésziroda
vezetését a továbbiakban engem bíztak meg.

Mindennek egyik nagy lépése, hogy 2020-ban elkészítette a Fórum az alapszabályának új
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tervezetét. Jelenleg is folyik ennek vizsgálata a tagszövetségek részéről.

Egy másik pozitív hozadéka az évnek, hogy a megszokott féléves (májusi és októberi)
Fórum üléseken túl 2019 novembere óta havonta folyik a tagszövetségek közötti
beszélgetés, szinte mindenkinek automatikusan kerül a naptárjába minden hónap első
csütörtökje. Bár természetesen mindannyiunknak hiányzott a személyes találkozás
lehetősége, melyet az utazási korlátozások nem tettek lehetővé ebben az évben.

A vezetőképzések szempontjából nagyon termékenyen indult a 2020-as év, ez sikeres
Vezetőképzési Konferencia került megrendezésre két hétvégén, két fókusszal (SŐV/ŐV és
ST/CST).

Egyrészt egy részletes a képzések összehasonlítását és egységesítését célzó terv került
meghatározásra a ST és CST képzésekre vonatkozóan, melynek első fázisát 2021. elejére
Szórád Gábor segítségével és rengeteg munkájával, sikeresen meg is valósítottunk.
Másrészt a Konferencia sikerességét és szükségszerűségét mutatja, hogy a résztvevők még
akkor meghatározták a 2021-es VK Konferencia időpontját. Sajnos a 2020-as évben a
Fórum vezetőképzései elég nehéz helyzetbe kerültek a pandémia miatt, sajnos sem a segéd
tiszti, sem a tiszti képzés nem tudott megvalósulni. Azonban 2021-re újult erővel vágnak
bele a képzésszervezők, s nagyon bizakodunk, hogy lesz lehetőség a megvalósításra.

Szerencsések voltunk, mert a 2020-as évben közös, az egész Fórumot átfogó projektjeink
meg tudtak valósulni. Kisebb késéssel, de megjelent a 2019-et összefoglaló évkönyv,
sikeresen és rekord számú részvétellel lezajlott a 2020-as Összeszövő vetélkedő és
decemberben a Betlehemi Békelángért is eljutottunk, ha nem is a megszokott módon.
További örömhír, hogy a KáMCSSZ által kigondolt és koordinált Összetartozás tüze méltó
emléket állított Trianon 100 éves évfordulóján és bekerült a Fórum tagszövetségeinek
évente ismétlődő programjai közé, ezzel is kifejezve közösségünket, magyarságunkat bárhol
is éljünk a világon.

Reméljük, hogy a 2021-es esztendőben is legalább ennyire gyümölcsöző lesz az
együttműködés a Magyar Cserkészszövetségek Fórumában.

Köszönjük mindenkinek, aki világszerte egy csöppet is hozzátett a magyar cserkészek
munkájához! Köszönöm a Fórum tagszövetségek vezetőinek az áldozatos munkát, amit az
összmagyar cserkészet ügyében végeznek és köszönöm az Összmagyar Cserkésziroda
önkénteseinek az összmagyar cserkészügyekben való támogató jelenlétüket!

Bedekovics Péter cst. (43.)
országos elnök,

az OE MCSSZF kapcsolatokért felelős tagja
az Összmagyar Cserkésziroda igazgatója

30



Országos Külügyi Bizottság
Ahogy mindenki másét is, a 2020-as év az Országos Külügyi Bizottság tervezett munkáját is
felborította. Év elején még sikerült egy-két külföldi rendezvényen képviselni a Szövetséget
(pl. Németül Beszélő Cserkészek Konferenciája, DSK), ezt követően viszont teljes
mértékben online-ra állt át a nemzetközi cserkészélet is. Számos eseményt egy évvel
későbbre halasztottak (Cserkész Világkonferencia), vagy lemondtak (különböző szakmai
fórumok, például kommunikációs fórum), és nagyon kevés eseményt tartottak meg online
keretek között. Ilyen volt azonban az őszi Academy, melyen Szövetségünk 2 résztvevővel
volt képviselve, és ezúttal a szervezésbe is besegítettünk egy peer group mentor
személyében (ezúton is köszönjük Pótó Judit, Tidu munkáját!). A külföldről érkező
megkeresések száma is jelentősen bezuhant, bár ősszel már kezdtek érdeklődni a 2021-es
látogatási, táborozási lehetőségekről többek között angol vagy svéd cserkészek.
Meghirdetésre került a tavalyi évben a következő Vándorcserkész Világtalálkozó (Írország
2022), Cserkész Világtalálkozó (Dél-Korea 2023) illetve CEJ (Csehország 2022) magyar
csapatvezetői pályázata is.

Mivel sok közvetlen, nemzetközi esemény kapcsán fennálló feladatunk ideiglenesen
megszűnt, az évet számos stratégiai kérdés megoldásával töltöttük. Megújítottuk a külügyi
bizottság struktúráját, melynek így már csak hat állandó tagja van (Krenner Márk, Lengyel
Sára Ágnes, Ostern Kitti, Gresz Gábor, Csortán-Szilágyi György és dr. Hári Márton), azok a
korábbi tagjaink pedig, akik nem tudnak már bekapcsolódni a napi szintű munkába, ők
tanácsadóként, vagy projektvezetőként segítik a munkánkat (Böröczky Csongor, Hetyey
Annamária, Lénárt Gábor, Szubert László, dr Simon-Gresz Orsolya). Az ősz során rengeteg
munkát fektettünk a külügyi stratégia, illetve a külügyi képzés megújításába is. Emellett
kidolgozásra került egy Ruházati Szabályzat módosítás, mely a nemzetközi táborok,
konferenciák résztvevőinek egységes megjelenését segíti elő.

Reméljük az élet hamarosan visszatér a régi kerékvágásba, és újult erővel, személyesen
dolgozhatunk az MCSSZ külföldi elismertségén és beágyazottságán.

Jó munkát!
dr. Hári Márton cst. (1019.)

országos külügyi vezető

Országos Iroda

A 2020-as évet jelentősen befolyásolta a COVID-19 járvány megjelenése és a
járványhelyzet okozta korlátozások. Irodai szinten számos újratervezési időszak volt, amik
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érintették a tervezett programokat, a külsős egyeztetéseinket, beszerzéseinket és az iroda
munkaszervezését egyaránt. Több hónapon keresztül kényszerültünk otthoni
munkarendbe (home office), aminek köszönhetően a munkavégzésünk egy jelentős része
az online térre helyeződött át. Az irodai munkatársak kitartó és kreatív munkájának
köszönhetően ezen időszakokban sem került veszélyebe sem a projektek sem az egyéb
teendőink megvalósítása - legfeljebb kisebb kellemetlenséggel, több kompromisszummal
jártak.

Amikor a járványhelyzet lehetővé tette az irodai munkavégzést, akkor továbbra is a
Tömörkény utcai székházban, illetve a Bartók Béla úti projekt irodában dolgoztunk. (A
nyáron lezajlott tetőfelújítási kampány a hosszú távú irodai működésünket teszi lehetővé,
olyan alapvető óvintézkedéseket kellett elvégeznünk, amik nem várathattak már magukra.
Rendkívül hálásak vagyunk tehát minden adományozó áldozatos támogatásáért!)

Azon munkatársaink, akik bár az MCSSZ alkalmazottai, de más projektben dolgoznak (lsd.
Lechner projekt), vagy nem projektből, de más forrásból finanszírozzuk őket (lsd. Fórum
munkatárs), nem a fent említett két irodában, hanem vagy a Nagykovácsi kastélypark
irodahelyiségeiben vagy otthonról végezték munkájukat.

2020-ban a munkavállalói létszám az alábbi diagram szerint a következőképpen alakult.
Az egyes oszlopok a támogatás forrását és célját is jelölik. (A CSED-en, GYED-en,
GYES-en lévő munkatársakat külön oszlopban jelöltem.) 2020 december 31-vel 28 embert,
a munkatársak felét elbocsátottuk, ami nem volt egy könnyű feladat, de a projektek logikája
és működése sajnos ilyen helyzeteket is teremt.
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Az irodai munkacsoportok esetében némi szervezeti átalakítás történt az év során az
alábbi ábra szerint. Itt a munkacsoport vezetőket láthatjátok, akik lényegében az
Igazgatótanácsot (Board) alkották.

A munkatársak fejlesztése és a munkahelyi jóllét növelése céljából teljesítményértékelési
és vezetői visszajelzési rendszert vezettünk be. Negyedévente pedig online vagy
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személyesen tartott állománygyűlést szerveztünk, ahol szintén számot vetettünk az elmúlt
és az előttünk álló időszak feladataival, kihívásaival. Bevezettünk egy ügy- és
projektkövető szoftvert (Jira by Atlassian), amely elsősorban a munkacsoport vezetők
munkáját segítette a feladatok kiadásában és azok nyomonkövethetőségében.

A 2019-es évben kialakított kabinet-rendszert megerősítettük, így az év során aktívan
működtek az alábbi kabinetek:
❖ Táborozási (koordinátor: Arany János)
❖ Nevelési (koordinátor: Czinege András)
❖ Növekedési (koordinátor: Pótó Judit)
❖ Kommunikációs (koordinátor: Száler Timea)
❖ Digitális (koordinátor: Szabó Márton)
❖ Felnőttcserkész (koordinátor: Szilágyi-Kovács Kata)
❖ Szervezetfejlesztési (koordinátor: Kollár Tamás)
❖ Gazdasági (koordinátor: Kovács András)
❖ Ingatlan (koordinátor: Pólya Viktor)

A kabinetek célja továbbra is az irodában illetve az önkéntesek körében zajló fejlesztő
munka összehangolása, az információáramlás biztosítása, döntéselőkészítés. Legfőbb
eredményei az egyes fejlesztési területekhez kapcsolódó Stratégiai Akciótervek (STAT-ok)
kidolgozása volt, amiket PDF-ben és videó formájában is megtalálhattok az ECSET-ben
(https://ecset.cserkesz.hu/mcssz/oldalak/strategiai-akciotervek-stat-a-cserkeszet-2027-alapj
an/) Ebben a munkában az Országos Tanács is részt vett delegáltjai révén.

Az irodai munkatársak is kiemelt figyelmet fordítottak az előző (2019-2020) tematikus év
(teremtésvédelem) támogatására, akár programok, akár kommunikáció révén. A decemberi
INDABA-n meghirdetett új tematikus év (lelkiség) előkészületeiből pedig szintén kivette a
részét az iroda.

Elkezdődött egy előkészületi munka a szövetség által nyújtott szolgáltatások
feltérképezésére, amit immáron az ECSET-ben szintén megtalálhattok:
https://ecset.cserkesz.hu/szolgaltatasok/ Ezt folyamatosan fejlesztjük, aktualizáljuk.

Forrásteremtés terén új eszközöket kezdtünk el használni. A cserkészkerületek által is
igénybe vehető adomány portálunkon (https://adomany.cserkesz.hu/) közösségi
adományozási kampányokat folytattunk. Első sikeres kampányunk a korona vírus miatt
nehéz helyzetbe került cserkésztestvérek megsegítése volt, amire külön oldalt is
létrehoztunk: https://mu.cserkesz.hu/segits/ A 9 hónap alatt 59 felajánló vett részt az
adománygyűjtésben, összesen 4 850 830 Ft támogatást gyűjtöttünk össze együtt. Az
összegyűlt támogatásból 30 főt támogattunk.
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Újfajta hírlevelet indítottunk partnereink illetve adományozóink számára. Online
képzésekkel, kiadványokkal és tanácsadással segítettük a csapatokat a maguk
forrásteremtő munkájában.

Tovább munkálkodtunk azon, hogy szövetségünk egyre jobban megfeleljen a GDPR által
előírt jogszabályi kötelezettségeknek, ami nem kis feladat egy ennyire komplex és ilyen nagy
taglétszámú szervezet esetében.

Különféle IT-fejlesztések zajlódtak és a már említett forrásteremtési oldalak mellett megújult
mozgalmunk weboldala is a https://www.cserkesz.hu/.

Ezeken felül természetesen az iroda számos módszertani fejlesztésen, online felületen,
kiadványon és különféle online illetve személyes részvétellel járó programon is dolgozott, de
mindezt elsősorban a két EFOP-os projektünknek köszönhetően tudtuk megvalósítani,
amiknek az összefoglalóját két külön fejezetben olvashatjátok.

2020-ban 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.).

Köszönöm minden munkatársamnak az ebbe az irányba tett erőfeszítéseit és a

Jó munkát!
Pólya Viktor cst. (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

35

https://www.cserkesz.hu/


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 2020-as év a pandémia miatt a projekt szempontjából is nagy kihívásokat támasztó év
volt, ám a munkatársak kreatív és egymást támogató összefogásának, és a projektben
résztvevő önkéntes szervezők lelkes kitartásának köszönhetően így is nagy lépésekkel
haladtunk a projekt kitűzött céljainak megvalósítása felé: sokat tettünk szövetségünk
fejlődésért, és ugyanakkor tudtunk nyitni, lépni a világ felé is.

A cserkészet erősítése

A projekt két alapcélja közül az első cél a magyar cserkészmunka belső erősítése. Ennek
egyik módja a felkészítések támogatása, fejlesztése volt. 2020-ban az alábbi felkészítések
valósulhattak meg:

Rendezvény neve Dátum Helyszín Létszám

Kiképzőképző-képzés Utánpótlás 3.
évfolyam

2020.01.03 Budapest 19

V. kerületi felnőttképzés - 3. hétvége 2020.01.10 Mártély 24

IV. kerületi őrsvezető találkozó 2020.01.17 Nemesvámos 40

Adventista cserkésztalálkozó 2020.01.24 Kecskemét 28

X. kerületi felnőttképzés - 2. hétvége 2020.01.31 Mátraverebély-
szentkút

9

I-X. ker. ŐVK kiképzői felkészítés 2020.02.14 Velence 45

Esélyteremtés és gyermekvédelmi
TTK

2020.02.21 Velence 11

Kiképzőképző-képzés Utánpótlás 3.
évfolyam

2020.04.04 Budapest 14

Semmi sem az aminek látszik!
Online tréning

2020.05.04 online 4

Időmenedzsment 2020.05.11 online 112
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Fotós távképzés 2020.05.11 online 85

V. kerületi Bogáncs TKP 2020.06.12 Szeged 69

X. kerületi felnőttképzés - 3. hétvége 2020.07.03 Mátraverebély-Szen
tkút

11

Tábortűz vezetői tanácsülés -
Mártély

2020.08.29 Mártély 15

Kerületi Elnökségek Találkozója
2020 ősz

2020.09.11 Dunaújváros 33

Operatív képzés 7 2020.10.02 Nagykovácsi 45

PHD 2020 2020.10.18 Békéscsaba 34

A felkészítések mellett idén is támogattunk olyan cserkész programokat, amelyeket
önkéntes cserkészek szerveztek, noha a járványügyi helyzet miatt ebből jóval kevesebb volt,
mint 2019-ben:

- Eurojam felkészítő hétvége
- II. Kerület - farsang

Két lelki sorozat, amelyek fele már az online térben valósult meg:

- Bibliadráma Rendezvénysorozat 2019-2020
- Miatyánk Rendezvénysorozat 2019-2020

Az online térbe szorult cserkészmunkát igyekeztük támogatni a tanuljotthon.cserkesz.hu
aloldal létrehozásával, ahol 17 különféle, a cserkészmunkához kapcsolódó témában
fejlődhetett az érdeklődő cserkész, kósza vagy vándor.

Ősszel pedig egy online programot is tartottunk a projekt egyik kiemelt módszertani
tematikájához kapcsolódóan. A Gyermekvédelmi webinárium olyannyira sikeres volt, hogy
azóta második alkalom is lett belőle.

Mentorhálózat

A belső cél elérésnek másik fontos eszköze a hálózatosodás és a szevezetfejlesztés volt.
Bár 2020. december 31-ével véget ért a projekt által támogatott csapatmentor-hálózat
működése, mentoraink úgy tették le a lantot az év végén, hogy gondoskodtak a hálózat
továbbélésének lehetőségéről, vagyis elindították az önkéntes csapatmentor képzést,
amelyről bővebben a “Lépj át a határaidon” projekt számol be. A pandémia minden lehúzó
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és megakasztó ereje ellenére a csapatmentorok számokban mérhető teljesítménye folytatta
azt a felfelé ívelő tendenciát, amelyet már az előző évben is mutatott. A tavaszi korlátozások
idején a csapatok támogatását az online térben folytatták, oldalukon létrehozva egy külön
menüpontot Karantippek néven. A nyári táborlátogatások, az őszi személyes találkozók,
fejlesztési alkalmak után a járványhelyzet okán újra az online térbe kényszerültek, de ez
nem akadályozta meg őket abban, hogy lelkesen és kreatívan kitalálják és megalkossák azt
a rejtvénydobozt, amelyet a karácsonyi akciónkkal majd 1000 hátrányos helyzetű gyerekhez
juttattunk el.

Látogatásaik éves bontásban

év látogatások száma összesen
csapatlátogatás kerületi

egyeztetés
hálózat belső

2018. 184 80 140 404
2019. 297 195 285 777
2020. 382 161 760 1303

összesen 863 436 1185 2484

A cserkészet népszerűsítése

A másik fontos cél cserkészetünk népszerűsítése, megismertetése minél több 25 év alatti
gyermekkel, fiatallal az országban. Ez a cél elsősorban programokon keresztül valósul meg,
és 2020-ban óriási eredmény, hogy minden nehézség ellenére 4690 nem cserkész
gyermekhez, fiatalhoz jutottunk el. Olyan programokat szerveztünk és tartottunk szerte az
országban, amelyekben ízelítőt szerettünk volna adni a cserkészmódszerből, hisz legjobban
úgy tudjuk megmutatni magunkat, ha lehetőséget adunk a nem cserkész gyerekeknek, hogy
megtapasztalhassák, kipróbálhassák, mivel foglalkoznak, hogyan játszanak a cserkészek.

Ennek egyik jó példája a GeoCsero játék, amellyel 11 helyszínre jutottunk el, 325 gyermek
ismerhette meg, milyen egy igazi cserkész kincskereső játék.

Scout Run/Bike
A járványhelyzet azonban arra kényszerített minket, hogy olyan programokat fejlesszünk ki,
amelyek nem ütköznek járványügyi korlátozásokba, ugyanakkor valamiképp hordozzák és
átadják a cserkész szellemiséget. Alapítónk, BiPi alapelvei közé tartozott a rendszeres
testedzés, mert hitt abban, hogy ennek jellemnevelő ereje van. Ennek fényében egy olyan
online futó- és kerékpáros versenyt hirdettünk 2020.őszén, amely esetében minden induló
maga választotta a távot és a táv teljesítésének helyszínét is az őszi szünetben. A
versenyen sok cserkész is indult, végül több mint 200 résztvevőnk volt.

Még sikeresebb lehetett a Találkozz Cserkészekkel sorozat, amely egyszerű és magával
ragadó élménypedagógiai elemekből épült fel, és a Találkozz Cserkészekkel Karácsonykor
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és Húsvétkor ajándékcsomag, amely ugyanezen elven, de a személyes találkozás szüksége
nélkül, vagyis a járványügyi előírásoknak megfelelően készült el.

A Találkozz cserkészekkel sorozattal 26 településen tartottunk játékos foglalkozásokat több
mint 2700 gyereknek a nyári hónapokban.
Helyszíneink: Balatonboglár, Balatonfüred, Bekecs, Bükkszék, Debrecen, Gyenesdiás,
Hollókő, Kaposvár, Kecskemét, Kiskunmajsa, Kisszentmárton, Mártély, Miskolc, Nagykálló,
Németbánya, Nyíregyháza, Olaszfalu, Pécs, Siklós, Szekszárd, Velence, Zalakaros, Zánka

Ennek a sikeres programnak azután megszületett a nem személyes, de mégsem online
változata a járványügyi korlátozások miatt: karácsonyi és húsvéti ajándékcsomagunk igazi
módszertani újítás volt, sikerült ugyanis elérnünk, hogy a dobozba csomagolt hozzávaló
eszközök segítségével a megajándékozott gyerekek közösen kézműveskedjenek, sőt, egy
izgalmas cserkész tematikájú rejtvény játékkal együtt játszanak. Ezzel a két
kezdeményezéssel majd 1700 gyermekotthonban élő, halmozottan hátrányos helyzetű
gyerekhez jutottunk el, akik a projekt kiemelt célcsoportjába tartoznak.
Karácsonyi csomagunk az alábbi településeken élő gyerekekhez jutott el: Biharkeresztes,
Bódvaszilas, Csorna, Debrecen, Egercsehi, Elek, Gencsapáti, Gyömöre, Győr,
Győrszemere, Hajdúnánás, Ikervár, Jánd, Jánossomorja, Kecskemét, Kisszekeres, Komádi,
Miskolc, Mohora, Mónosbél, Ófehértó, Okány, Piliscsaba, Pilisvörösvár, Sellye, Sopron,
Szatmárcseke, Szendrő, Tét, Tornanádaska, Verpelét településeken.
A Húsvéti meglepetést a következő helyekre szállítottuk: Bácsalmás, Baja, Békés,
Dencsháza, Dunaszekcső, Előszállás, Győr, Hajós, Hódmezővásárhely, Hőgyész,
Iregszemcse, Kapospula, Kecskemét, Kéty, Komádi, Mohács, Nagykanizsa, Pécs,
Pécsvárad, Rozsály, Sárbogárd, Szeged, Tamási, Véménd, Zalaegerszeg.

A hátrányos helyzetű gyerekeket más módon is megkerestük 2020-ban. Néhány
alapítvány segítségével élménynapokat szerveztünk olyan roma gyerekek számára, akik az
ország leghátrányosabb régióiban élnek. Esztergomban, Kaposmérő-Baglason,
Kaposfő-Vadászdombon, Kaposfőn, Somogysárdon és Szegeden összesen 270
halmozottan hátrányos helyzetű gyerekkel találkozhattunk. Cserkészjátékokkal,
kézműveskedéssel és közös főzéssel készültünk. A szervezésben segítségünkre volt a
Fatima Ház Alapítvány (Szeged), a Határtalan Szív Alapítvány (Esztergom) és a Kaposfői
Szent Erzsébet Alapítvány (Baglas, Kaposfő, Somogysárd) Óriási élmény volt látni a
nyitottságukat, érdeklődésüket. Minden helyen szívesen vették látogatásunkat és örömmel
vennék, ha lehetne folytatása.

2020 folyamán összesen 17 felkészítés és 70 program valósult meg 6230 résztvevővel.

Kiadványok

Nem csupán programokkal támogatja a projekt a cserkészmunkát, hanem kiadványokkal is
hozzájárul a módszertani készlet gazdagításához. 2020-ban jelent meg Tabajdi Gábor
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gondozásában a Magyar cserkészélet (1910-1948) című átfogó cserkésztörténeti
tanulmánykötet, amely témaválasztása által hiánypótló a magyar cserkészek számára.
Minden csapat számára elérhetővé tettük a kiadványt.

Informatikai fejlesztések

2020-ban régi adósságait törlesztette informatikai fejlesztések szempontjából a projekt és az
MCSSZ: élesítésre került a megújult cserkesz.hu, a VIRUL (demokracia.cserkesz.hu), év
végére elkészült a peldaul.hu, valamint elkészült az online programokat, felkészítéseket
támogató www.tanuljotthon.cserkesz.hu oldal is. Ezentúl a Trianon100 oldalhoz, valamint az
Adományportálhoz kapcsolódó informatikai feladatok is a projekt keretében valósultak meg.

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 2021. szeptember 30. 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.
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 projekt keretein belül 2020-ban is töretlenül működtek a szakmai munkát megvalósító
munkacsoportok: 1) önkéntesség-kommunikáció-forrásteremtés, 2) programszervezés, 3)
kommunikáció, 4) informatika és 5) Kárpát-medencei koordinátorok munkacsoportja.

A rendelkezésre álló szakmai-szakértői tudás felhasználása egyéb határterületeken
Forrásteremtés területén:

o Korona adományportál kialakításának szakmai támogatása
o Pályázatírási szakmai támogatás

Önkéntesség megerősítése, ifjúsági szakemberek közötti tudásmegosztás:
o Alumni – felnőttcserkészettel foglalkozó szakmai tevékenységek támogatása,

heti rendszerességű egyeztetések, módszertani fejlesztések zajlanak,
kérdőíves felmérés, cikksorozat, statisztikai elemzések készítése a témában.

o AKK és egyéb kabinetek – mozgalmi-fejlesztési, cserkész szakmai ügyek
támogatása
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Kommunikációs tevékenységek:
o Kommunikációs tartalom gyártása: videók, cikkek, podcast, fotók, program

beszámolók
o Eredménykommunikáció

Kárpát-medencei koordinátorok hálózatának (10 fő) tevékenységei:
o folyamatos munkavégzés (csapatlátogatás, önkéntes munka támogatása,

tapasztalatcsere, szervezetfejlesztés, módszertani anyagok fejlesztése)
o 1079 találkozó 2020-ban 11 csapatmentorral (összesen 2404 15 csapatmentorral

2018.05.-2020.12.)
o találkozókon, képzéseken való részvétel (Kárpát-medencei hálózati találkozó 5

személyes és 6 online; 1 Kárpát-medencei hálózati felkészítő)
o együttműködés az MCSSZ kerületeinek csapatmentoraival képzések

kidolgozásában és levezetésében (MentŐV, felnőttképzés,
önkéntesmentor-képzés)

Kiadványok
● Csapatmentorok kiskönyvtára 1. kötet: Felnőttképzési kézikönyv
● Csapatmentorok kiskönyvtára 2. kötet: Csapatalapítási kézikönyv
● A sorozat további kötetei szerkesztése, szakmai előkészítése zajlik:

o Csapatmentorok kiskönyvtára 3. kötet: Cserkészcsapatok életciklusa
o Csapatmentorok kiskönyvtára 4. kötet: Csapatmentorok kézikönyve
o Csapatmentorok kiskönyvtára 5. kötet: Forrásteremtés cserkészeknek

Módszertani segédanyagok:
● Motivációs mesetérkép
● Mustármag kártyák - módszertani segédanyag lelki neveléshez

A koordinátori hálózat megszűnése okozta űr betöltésére jött létre az
önkéntesmentor-képzés. A képzéssel azt szeretnénk elérni, hogy továbbra is szakképzett,
tapasztalt cserkészek végezzék a magyar cserkészszövetségekben a támogatói munkát a
csapatok és azok vezetői körében. A képzés a kárpát-medencei mentorhálózatok és egy
külsős szervezetfejlesztő cég együttműködésével valósult meg. A 11 képző és a 23 jelölt
több magyar szövetségből érkezett. Így sokszínű, sokrétű és sokféle tapasztalattal bíró
közösség dolgozott együtt, fejlődött és tanult egymástól a közösen töltött idő alatt. A képzés
három hétvégéből állt, ami során a résztvevők az alapvető ismereteket, szemléletmódot
sajátították vagy mélyítették el. A képzés lezárása és a módszertani délutánok 2021-ben
valósulnak meg.

Tartalomfejlesztések, fenntartás (IT)
● Projekteredmények közzététele a kedvezményezett oldalán
https://www.cserkesz.hu/magunkrol/projektjeink/lepj-hataraidon
● Adományportál https://adomany.cserkesz.hu/ ill. https://mu.cserkesz.hu/segits/
● Trianon100 https://trianon100.cserkesz.hu/
● Csapatmentor-hálózat https://cserkesz.hu/csapatmentorok
● Össze-Szövő vetélkedő http://osszeszovo.cserkesz.hu/
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● Forrásteremtés https://tanuljotthon.cserkesz.hu/
● Jira feladatkezelő a munkatársak számára

A projekt tevékenységek hatására létrejött, középtávú határon átnyúló együttműködések,
partnerségek száma 7 darab.

A 2020-as évben a projekt keretében az alábbi 31 rendezvény valósult meg több mint
1600 fő részvételével részben online megvalósításban:

Rendezvény neve Dátum Helyszín Résztvevők
száma

Önkéntesség-kommunikáció-forrásteremtés workshop

1
Adománygyűjtés kezdő szintű tematikus
továbbképzés

2020.10.02-03.
Mórahalom 18

Forrásteremtés – szakmai napok

2 Erdélyi forrásteremtési szakmai napok 2020.02.13-17. Homoródfürdő 37

3 Forrásteremtés online konzultáció 2020.05.04.-06.30. online 22

4 Online kommunikáció civil szervezeteknek 2020.05.11.-08.17. online 27

5
Forrásteremtés szakmai nap – pályázatíró
workshop

2020.07.21-22
Budapest 20

Kárpát-medencei koordinátorok hálózatfejlesztő workshopja

6 Lelki felkészítő alkalom 2021.01.13-15. Bükkszentkereszt 8

7 Hálózati találkozó 2020.01.28-29 Budapest 8

8 Hálózati találkozó 2020.02.25-56. Budapest 11

9 Hálózati találkozó 2020.03.24 online 13

10 Hálózati találkozó 2020.04.28 online 12

11 Hálózati találkozó 2020.05.26 online 23

12 Hálózati találkozó 2020.06.23-24. Balatonfűzfő 8

13 Hálózati találkozó 2020.07.29 Budapest 5
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14 Hálózati találkozó 2020.09.20 online 10

15 Hálózati találkozó 2020.10.13-15. Budapest 22

16 Hálózati találkozó 2020.11.30 online 9

17 Hálózati találkozó 2020.12.09 online 10

18 Szervezetfejlesztő alkalom - terelés tréning 2020.06.19 Ladánybene 11

19 Szervezetfejlesztő alkalom - őszi állománygyűlés 2020.09.03-04. Gárdony 43

Kárpát-medencei ifjúsági, családos és civil fesztivál

20 Gubacs 2020.09.25-27. Szentendre 268

Tanulmányút, verseny

21 Össze-SzöVŐ döntő 2020.04.20-05.05. online 136

Kompetenciafejlesztő workshop

22 Vezetőképző vezetők workshopja st, cst 2020.01.17-19. Gárdony 22

23 Vezetőképző vezetők workshopja sőv, őv 2020.01.24-26. Velence 35

Tudásmegosztó rendezvények, konferenciák

24
Indaba – tudásmegosztó cserkészvezetői
konferencia

2020.12.0405.
online 346

Ifjúsági vezetők hétvégéje

25 Esterházy piknik – SZMCS cserkészvezetők 2020.07.22-26. Rajka 24

Hálózatfejlesztő workshop

26 Önkéntesmentor-képzés I. 2020.10.02-04. Gárdony 35

27 Önkéntesmentor-képzés II. 2020.11.14 online 34

Kárpát-medencei cserkész sport fesztiválok, sport programok

28 Scout Trail Run 2020.10.17 Királyszállás 319

Regös tábor (regös programok)

29 Vadonlakó tábor 2020.07.01-08. Nagykovácsi 33
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30 Lovasszakági tábor 2020.08.28-09.02. Kesztölc 12

31 Vitorlásverseny 2020.09.18-20. Balatonakarattya 56

Jó munkát!
Pólya Viktor cst. (47.)

szövetségi igazgató

Gazdasági társaságaink

Scoutmaster Kft.
2020-ban a covid elég jelentősen rányomta pecsétjét az év alakulására.
A márciusban beköszönt járvány miatt nem tudtuk megkezdeni a szezont ahogyan az előző
években. A vendégforgalom elmaradása azonban nem akadályozott minket hogy azokat a
feladatokat, fejlesztéseket elvégezzük a parkban, amikre a szezonban nem volt eddig
kapacitás. A téliesített épületeket újra üzembe helyeztük. Tisztasági festéseket végeztünk a
vizes blokkokban, konyhákban. A Csobánkai cserkészparktól kapott bútorokkal felszereltük
a gondnoki házat, irodát és a téli konyhát. A meglévő eszközök átvizsgálásával,
megjavításával, elpakolásával folytattuk a munkánk. Emellett párhuzamosan nagyobb
kaliberű projektként a kis vizesblokk teljes belső felújítását végeztük. A belső falak bontása,
a vízcsövek kiszedése már előző év végén megtörtént. 2020 februárjától a vízcsövek
behúzása, a csatorna kiépítése történt meg falakon belül. Ezután a belső kialakítása, a
burkolás es szerelvények felrakása következett. Végül az első nagy rendezvény
megérkezésére a belső fa munkálatok is befejeződtek. Mindkét vizesblokkot a covid
előírásoknak megfelelően felszereltük fertőtlenítő, kézmosó adagolókkal, és elektromos
kézszárítóval.
A covid ugyan ellehetetlenítette a nagyobb (500 fő feletti) rendezvények megtartását,
azonban a szezonban 2db 300-500fő közötti rendezvényt is sikerült megtartani. Továbbá az
esküvők száma is hozta a tavalyi szintet, ugyanis 22db esküvőt tudtunk fogadni a
cserkészparkba. Sok hétvégén péntek, szombat és vasárnapi napokon is tartottunk lagzikat.
Így tapasztalatot szereztünk, hogyan lehet a nagy számú esküvői megkereséseknek eleget
tenni, és azokat minél sűrűbben fogadni a cserkészparkba. (2021re közel 40 esküvő várható
a cserkészparkba májustól szeptember végéig.) A koronavírus okozta problémák mind a
Cserkészingatlanok Nonprofit Kft. (CSINP) mind a Scoutmaster Kft. munkáját
megnehezítették. A rendezvényszervező gárda nélkül maradt CSINP és az megfelelő
üzemeltetői gárda nélkül maradt Scoutmaster Kft. közös döntés alapján úgy döntött hogy
egy cégbe “tömörülve” folytatja munkáját a 3 helyszínen egyaránt. Így tehát a
Cserkészingatlanok Nonprofit Kft. átvette a Sztrilich Pál Cserkészpark üzemeltetését, és
ezzel együtt a Scoutmaster munkatársakat rendezvényszervezői és gondnoki munkakörbe.
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A közös munkát novemberben kezdtük meg közös iroda kialakítással a Teleki-Tisza-kastély
egyik irodahelyiségében. Majd a folyamatos megkeresések és ügyfelekkel való
kapcsolattartás mellett a helyszínek különböző rendszereit próbáltuk egységesíteni, és
egyszerűsíteni. Ezen rendszerek tökéletesítése, és felhasználó szintű elsajátítása a mai
napig zajlik. Mindemellett a karbantartási munkálatokat a cég erre a célra felvett kollégái
intézik.

Jó munkát!
Janusch Veronika (944.)

ügyvezető
Scoutmaster Kft.

Cserkészingatlanok Nonprofit Kft.

A 2020-as év a koronavírus gazdasági hatásainak enyhítésével, illetve kezelésével telt, de új
feladatokat is kaptunk.
Az év elején átvettük a Scoutmaster Kft-től a BiPi Villa kezelését. Az átadás-átvételt
követően a kertet teljes mértékben felújítottuk (öntőzrendszert építettünk ki, füvesítettünk,
fákat ültettünk, sziklakertet alakítottunk ki, veszélyes fákat vágtunk ki, elvégeztük a
sövények-fák metszését stb.), elvégeztük az időszerűvé vált külső és belső karbantartási
munkákat (kapumotor szervízelése, kerti világítás cseréje, kerítés festése, valamint
kifestettük a teljes belső teret, cseréltük a repedt padlólapokat, stb.).
Az év kezdetétől az Event Group Hungary Kft. (EGH) látta el a kastély és a BiPi Villla
értékesítését. A jól kezdődő együttműködés sajnos az év végére megszűnt, mivel a
koronavírus okozta gazdasági helyzetben az EGH-nak be kellett szüntetnie tevékenységét.
Ekkor dőlt el, hogy a Scoutmaster Kft és a Cserkészingatlanok Nonprofit Kft. (CSINP)
egyesül, a CSINP veszi át a Scoutmaster tevékenységeit (amely legfőképp a Sztrilich Pál
Cserkészpark üzemeltetését jelenti) és munkatársait. Már a 2020-as évben elkezdődött a
folyamat, elkezdtünk közösen dolgozni, de az ügymenet már a 2021-es évben fejeződött be.
Összegezve a tevékenységeinkkel kapcsolatban elmondható, hogy a koronavírus válság
jelentősen és alapvetően rányomta bélyegét a működésünkre: a 2020-ra foglalt
rendezvények egy részét lemondták, vagy átfoglalták későbbi időpontra (ezzel elvéve a
helyet és időpontokat az új foglalóktól) és ez a folyamat egyébként a 2021-es évben is
folytatódik. A rendezvényhelyszínek kötelező zárva tartása sem segíti a helyzetünket:
igyekeztünk filmes produkciókat, illetve olyan (kis létszámú) rendezvényeket befogadni,
amelyeket a jogszabályok engednek, de sajnos ezek igen korlátozottak. A Nagykovácsi
matracszállás sem fogadhat már jó ideje vendégeket, ezért elkezdtük a szobákat
munkavégzés céljából itt tartózkodók számára hosszútávra kiadni. A kastély mellett irodákat
bérlők többségét is súlytja a válság, többen a bérleményük felmondására kényszerültek,
helyettük igyekeztünk új bérlőket találni, illetve a meglévő bérlőket segíteni.
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Jó munkát!
Szórád Előd cst. (118.)

ügyvezető
Cserkészingatlanok Nonprofit Kft.

Lechner Ödön Ingatlanfejlesztési projekt

A projektmunka dandárja a 2020-as évre tehető. Év elejére elkészültek a tervezési
programok, valamint igyekeztünk minden visszajelzést, véleményt becsatornáni a kerületi és
országos küldöttgyűlésekről, különböző testületektől. Ez alapján kerültek kiírásra a tervezési
felhívások, valamint a közbeszerzés. Mindhárom (Miskolc, Kecskemét, Nagykovácsi)
tervezési helyszínre sikerült tervezői szerződést kötni, ami alapján elindult a munka.
Igyekeztünk mindhárom helyszín tekintetében folyamatos kapcsolatot tartani az
érdeklődőkkel, ezért az év folyamán több sajtótájékoztatót is tartozzunk, de személyesen is
találkoztunk, illetve a koronavírus miatt az online térben is meghírdettünk időpontokat,
amikor lehetett kérdezni a projektekkel kapcsolatban.
Kecskemét és Miskolc esetében elmondható, hogy pinceszint, földszint, plusz két emelet,
illetve tetőtér kialakítású épületek tervezése zajlik, amely közösségi és szálláshely
funkciókat látnak el. A pinceszinten gépjárművek parkolására van lehetőség, a földszinten
kávézó és közösségi (előadó) terem, konyha, illetve cserkész (civil) tér lesz megtalálható az
udvar mellett, az első és második emeleten szálláshelyek, illetve szekciótermek találhatóak,
a tetőtérben pedig elsősorban gépészeti tér található.
Nagykovácsiban a kastély zónájában egy új, 50 szobás szálláshely kialakítását tervezzük, a
park túlvégén pedig egy közösségi épületet, amely helyet adhat a cserkész találkozónak,
lelki hétvégéknek, turistáknak is. Ezen felül reméljük, hogy megújulhat a kastélypark és a
hozzá tartozó kiszolgáló és szolgálati épületek is. A koncepcióval kapcsolatban javaslom
megtekintésre a legutóbbi küldöttgyülésre készített videós beszámolót.
A tervezési munka a tervek mellett üzemeltetési - gazdaságossági kérdésekkel is
foglalkozik, ezek az információk jelentősen befolyásolják a munkát. Ennek a folyamatnak a
lezárása a 2021-es évben történik.
A Magyar Cserkészszövetség a magyarországi cserkészet támogatásáról szóló 1701/2018.
(XII. 17.) Korm. határozat alapján, a fenti projekthelyszíneken történő ingatlanfejlesztések
előkészítése céljából dolgozunk. A tervek elkészültét követően a megvalósítás akkor
történhet meg, ha arra ismét támogatást kap szervezetünk.

Jó munkát!
Szórád Előd cst. (118.)

projektvezető

46



Téry Ödön Program - "Sztrilich Pál Cserkészpark – Cserkész
szállásépület felújítása" c. ingatlanfejlesztési projekt

A Julianna Major a Magyar Állammal 1989. december 20-án kötött megállapodása
értelmében használatra került a Magyar Cserkészszövetséghez. A Cserkészszövetség a
területet Sztrilich Pál Cserkészparknak keresztelte el, és az átvétel óta a korábbi Hárshegyi
Cserkészpark kárpótlásaként kezeli. A Cserkészpark küldetése egy olyan természetben
működő foglalkoztató tér és erre épülő szolgáltatási rendszer létrehozása a cserkészet
alapjaira építve, amely a játszva tanulás eszközeivel segíti az odalátogató fiatalok
egészséges szellemi és fizikai fejlődését, valamint hozzájárul a baráti/családi közösségek
kialakításához, erősítéséhez. A Park jelenlegi tevékenységének célcsoportjai a hazai és
nemzetközi cserkészek, a túrázók, a vendégek (főleg iskolák és családok), valamint egyéb
rendezvények szervezői.
Lehetőségünk adódott támogatási kérelmet benyújtani az Aktív Magyarországért Felelős
Kormánybiztosi Irodához, hogy a Cserkészpark területén magasabb hozzáadott értéket
biztosító turisztikai- és rendezvénycélú szálláshely kialakítását valósíthassuk meg. A
szabadidős program- és táboroztatási szolgáltatások mellett igény van a sátraknál,
kempinghelyeknél valamivel magasabb komfortfokozatú szálláshely biztosítására is.
Zárható, fűthető, az időjárási viszonyoktól függetlenebb szálláshely kialakítása növelné a
Park látogatottságát és bővíthetné a turisztikai- illetve rendezvénycélú szolgáltatások
tárházát.
Egy ház felújításával / építésével az ifjúsági közösségek, a családok és egyéb, Budapestről
kiszakadni vágyók igényeit tudná kiszolgálni a Park. A hely adottságait tekintve kiváló
lehetőség van különféle közösségépítő szabadidős tevékenységekre, sportolásra,
csapatépítésre illetve családos programokra, aktív pihenésre egyaránt.

A pályázat kigondolása a 2020-as évben történt, azonban benyújtásra, értékelésre 2021-ben
kerül sor. Bízunk a pozitív elbírálásban! A tervünk az, hogy a jelenleg rossz állapotban lévő
raktárépületet újítsuk fel a fenti elgondolás mentén.

Jó munkát!
Szórád Előd cst. (118.)

projektvezető
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