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A Magyar Cserkészszövetségnél szervezetfejlesztés zajlik. De mit is 
jelent egy önkéntes mozgalomban a fi zetett alkalmazottakból álló 
szervezet fejlesztése? Miben tér el a közösségfejlesztés és a szervezet-

fejlesztés, és milyen hatással van utóbbi a mozgalomra, annak működésére? 
Hasznos vagy nem a hierarchikus jelleg a cserkészetben, milyen szerepe lehet 
a közoktatásban a cserkész módszernek, és taggá fogadjon-e a cserkészet 
hátrányos helyzetű gyerekeket?

Az INDABA 2014 novemberi rendezvényén választ kerestünk ilyen, és hasonló 
kérdésekre, illetve lehetőség nyílt az MCSSZ szervezetfejlesztési folyamatainak 
megismerésére, a cserkészvezetők véleményének meghallgatására, azok érdek-

érvényesítésére. Ez a hétvége a párbeszédeké, a közös gondolatoké és olykor a kritikus felvetéseké is 
volt. Többek között olyan témákról beszélgettek, és formáltak véleményt, esetleg kritikát a mozgalom 
tagjai, mint a nevelési program, a vezetőképzés, a kommunikáció, vagy a cserkészmozgalom szervezeti 
egységeinek működési szükségletei, igényei. Bőséges tapasztalatot gyűjtöttünk, melyeket felhasználunk 
a munkánk során, amivel igyekszünk jobbá, korszerűbbé tenni a szervezet működését. 

Bízunk abban, hogy mindenki, aki részt vett az INDABA-n eredményesnek érezte ezt a két napot, akiknek 
pedig nem volt lehetőségük ott lenni, ebből a kiadványból, illetve összegző anyagainkból hasznos infor-
mációkhoz jutnak.

Jelen kiadványban ismertetjük az INDABA két napjának programját, eseményeit, illetve röviden összefog-
laljuk az ezekből levont következtetéseket. 

Pontyos Tamás
tréner, szervezetfejlesztő

A

2015

Indaba 2014
MCSSZ - a jövő szövetsége

zámos és izgalmas kérdés határozza meg, hogyan és miként végezzük 
a munkánkat. Sokszor érezzük azt, hogy a helyzetek, a körülmények 
befolyásolják a válaszainkat, pedig tudjuk, hogy sokkal inkább az elha-

tározott, cél szerinti munkához kell illeszteni az összes többi tevékenységünket.

Fogadalmunk szerint van feladatunk a cserkészközösségen belül és kívül egyaránt. 
Miként tudjuk ezt helyére tenni a sok-sok feladat között, hogyan találjuk meg a megoldást arra, hogy min-
dennek legyen gazdája, kerete, helye és mégis az irányok egyértelműen a kitűzött irányba mutassanak – 
ezek a témák kellő időt és teret kell, hogy kapjanak, mert fontos a jövőbeli munkánk érdekében.

Az is lényeges, hogy miként tudjuk az igényeket és a válaszokat egymással összehozni, hogy mindenki 
elmondhassa a meglátásait. Közösen adjunk választ, hiszen egy szövetség vagyunk, akik önként 
szövetkeztek mindarra, hogy teszünk annak a szellemiségében, amiben hiszünk és magunkénak vallunk. 
Az elköteleződésünk alapja, hogy együtt mondunk rá igent, mert érezzük, hogy a mi szempontjaink 
is megjelentek a tervezésben. A közös igen után közös munka közös gyümölcseiből pedig együttesen 
részesülünk. Kell ennél több?

Balu, Solymosi Balázs cst. (205.)
országos vezetőtiszt

S

Kedves Olvasó!
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Mit jelent a tanuló szervezet?
• rendszerben gondolkodás
• gondolati minták, közös szemléletek
• személyes elköteleződés, kiválóság, önfejlesztés
• közös jövőkép
• csoportos tanulás, csapatban működés

Mi a felelőssége egy tanuló szervezetnek?
• legyenek kérdései
• legyenek gondolatai, elképzelései
• legyenek tervei
• legyenek válaszai
• legyen valamilyen szervezeti egyetértés
• működését válaszai szerint szervezze

Mi jellemző egy tanuló szervezetre?
• képes arra, hogy felismerje a külvilágban zajló folyamatokat, 

rendszerben lássa azokat és aszerint cselekedjen
• konstruktív párbeszédet és koordinált cselekvést 

támogatószervezeti gyakorlatok vannak
• részvétel és együttműködés kultúráján alapul

Mi az MCSSZ válasza erre?
• Nem mond semmit, nem csinál semmit?
• Nem is gondol semmit ezekről a kihívásokról?
• Gondol valamit, de nem mondja el?
• Azt mondja, nem az ő problémája?
• Megpróbálja elmondani, amit gondol róla?
• Elmondja és aszerint cselekszik?

Tanuló szervezetté válás
• neveléssel foglalkozó szervezet nem teheti meg, hogy 

maga is ne váljon tanuló szervezetté
• egyéni, személyes tanulás nélkül nincs szervezeti tanulás
• az egyéni, személyes tanulásból még nem szükségszerűen 

lesz szervezeti tanulás Mi kell ahhoz, hogy az MCSSZ tanuló szervezetté váljon?
újra és újra fel kell tenni a kérdéseket
el kell fogadni, hogy a változó világ kihívásaira 
nincsenek örökérvényű válaszok

• egyénileg is meg kell fogalmazni kérdéseinket és válaszainkat
• nyitottnak kell lenni mások gondolataira
• minőségi időt kell teremteni

MCSSZ 2014-ben
• Magyarország egyik legnagyobb civil szervezete
• Magyarország egyik legnagyobb szövetsége
• Magyarország legbefolyásosabb i� úsággal foglalkozó szervezete
• Magyarország i� úságnevelésben legtapasztaltabb szervezete

Az MCSSZ felelőssége
• helyi szinten (csapatokban, őrsökben): valódi, élő, 

hiteles cserkészet jelenjen meg
• országos szinten (szövetségi szinten): társadalmi 

kérdések megválaszolásában, társadalmi kihívások 
kezelésében való szerepvállalás

Magyarország 2014-ben
• átalakult a magyar oktatási rendszer
• átalakul a magyar társadalom közösségi szerkezete
• átalakul a magyar társadalom demográfi ai összetétele
• megszületett és felnő az X generáció után az Y, és a Z generáció
• megváltozott a tudás minősége

• • • csoportos tanulás, csapatban működés

Mi jellemző egy tanuló szervezetre?

újra és újra fel kell tenni a kérdéseket

kezelésében való szerepvállalás

lesz szervezeti tanulás

MCSSZ 2014-ben

Magyarország legbefolyásosabb i� úsággal foglalkozó szervezete
Magyarország i� úságnevelésben legtapasztaltabb szervezete

  Ezek mentén kerestek válaszokat az INDABA-N!

Mi az MCSSZ feladata?
• meghatározni, mi végre van az MCSSZ
• kimondani, mik az MCSSZ stratégiai tervei
• a stratégiai pontokat fontossági sorrendbe rendezni
• és végrehajtani.

MCSSZ, mint tanuló szervezet

• 

Elmondja és aszerint cselekszik?
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A konferencia főbb témái

Az MCSSZ hogyan tudja a legjobban támogatni, 
segíteni a cserkészmozgalmat?

Milyen szerepet vállal az MCSSZ a közösségek 
megújulásában, fejlesztésében?

Milyen szerepet vállal az MCSSZ a pedagógiai 
kultúra változásában, megújulásában?

Miről szólt az INDABA?
• találkozás magunkkal és a világgal
• párbeszéd és vita
• közös gondolatok
• tervezés, közös elképzelések
• aktivitások, kezdeményezések
• közös alap a közeljövő feladataira 

vonatkozóan
• stratégiai tervezéshez a tagság 

elvárásainak megismerése

INDABA számokban
• 185 résztvevő
• 6 szervezetfejlesztő
• 3 stratégiai prioritás
• 9 résztvevő kerület
• 11 asztaltársaság
• 12 téma
• számos kérdés
• sokféle válasz
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Párbeszédet folytatni a cserkészpedagógia megvalósulásának különböző lehetőségeiről, 
a nevelési program elemeiről, a különböző nevelési feladatokról. Tisztázandó, hogy a cserkész-
mozgalom mit vár el az MCSSZ-től a nevelési program gondozása, képviselete, terjesztése, 
népszerűsítése során, valamint hogy az MCSSZ milyen kihívásokat, lehetőségeket lát 
a nevelési program szélesebb körű megismertetésében.

Párbeszédet folytatni a cserkészmozgalom vezetőképzési folyamatairól, a vezetőképzés 
céljáról. Tisztázni, hogy egyrészt a cserkészmozgalom milyen elvárásokat fogalmaz meg 
az MCSSZ felé a vezetőképzés támogatása kapcsán, másrészt miként látja a szervezet az 
MCSSZ vezetőképzésének a helyét és szerepét a társadalmi folyamatok, változások közepette.• Az egységes nevelési program kidolgozása: a folyamatnak legyen része a megvitatása, 

az elfogadtatása, illetve tartalmazza a nevelési keretrendszert és a próbarendszert is.
• Legyen kialakított rendszere a nevelési program tartalomfrissítésének és korszerűsítésének.
• Legyenek vezetői szalonok havonta, ahol a nevelési program kérdéseiről tudunk eszmét cserélni.
• Legyenek vezetői csapatépítő programok.
• EINK fejlesztése azon a területen, hogy a gyerekek közti horizontális tanulás 

lehetőségeket teremtsük meg, mutassunk rá példát, és támogassuk ezek használatát.
• EINK alapján a jelenlegi gyakorlat átvilágítása és fejlesztése (tartalom, eszközök terén), 

valamint a pedagógiai alapok tisztázása és rendszeres ellenőrzése.
• Vezetői munka értékelési rendszerének kialakítása. Az értékelésből tudjunk tanulni.
• Nevelési program nyitottá tétele (pl. a cigányság, vagy más nemzetiségek számára).
• Szülők szerepének és helyének tisztázása a cserkész pedagógiában, és a csapatok 

támogatása abban, hogy ezt jól alkalmazzák.
• Játékgyűjtemény a vezetőknek.
• Kerületi tábor megvalósítása.
• Cserkészes facilitátor felkészítés (olyan facilitátor, aki érti a cserkészek nyelvét).
• Módszertani könyvek, módszertár minden vezetőnek elérhető módon.
• Az anyagaink digitális módon legyenek elérhetőek.
• Képzési programok rendszerének kialakítása.
• Vezetők Lapjában parancsnoki sarok, módszertani, tervezési ismeretek biztosítása.
• A szervezeti tanulás, szervezeti tudás megújítása, megőrzése, 

és a tapasztalatok alapján továbblépés.
• Alkalmazások és jó gyakorlatok (módszertani háttéranyagok) elérhetővé tétele.

• A mozgalmi vezetői utánpótlás biztosítása.
• Fejlesztendő a kiképzők képzése, kiképző-képzési program kialakítása, illetve a tréneri eszköztár.
• Egységes vezetőképzés kialakítása: szakmai minőség, tartalom tekintetében,

 plusz feltételek, anyagi ráfordítások, stb.
• A 14 évnél idősebbek cserkészmunkájának szakmai fejlesztése (tartalom, módszertan, stb.).
• Folyamatosan végzett igényfelmérés, érzékelés és nyomon követés 

az alulról jövő kezdeményezések feltárására.
• A régebben képzett, ma nem aktív vezetők reaktiválása (kapcsolati hálóban való 

megtartása, tapasztaltuk megismerése, bevonása a folyamatokban, stb.).
• Társadalmi elvárások folyamatos kutatása, feltárása és értékelése. Ezek mentén válaszadás.
• Segédanyagok biztosítása a vezetői munkához.
• A képzést elvégzettek körében utánkövetés, a vezetőképzés hasznosulásának 

nyomon követése érdekében.
• A képzési rendszer minőségbiztosítása, és a jogosítványok rendszerének kidolgozása.
• Mentorok (mentorcsapatok) és kiképzők támogatása.
• Induló csapatok támogatása a vezetőképzésen keresztül.
• Önfejlesztés lehetőségei, továbbképzési rendszer, az alumni tagjainak 

(ön)képzésének támogatása.

Következtetések

Mi volt a szekciómunka célja?

Mi volt a szekciómunka célja?

Következtetések

Nevelési program gondozása

Vezetőképzés támogatása

Szekciómunkák és céljaik az INDABA-n
Szekciómunkák és céljaik az INDABA-n
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A cserkészmozgalom működésében kiemelt szerepet töltenek be az önkéntes vezetők. 
A szekció munka célja, megvitatni támogatásuk, motiválásuk, elkötelezésük leghatékonyabb 
eszközeit, továbbá munkájuk értékelése, a feléjük közvetített elvárások megfogalmazása 
és ezen elvárások teljesülésének mérése kapcsán meghatározni azokat kritériumokat és 
módszereket, amelyek a leghitelesebben mutatják meg vezetői munkáik eredményességét.

Párbeszédet folytatni a cserkészmozgalom szervezeti egységeinek – kerületek, csapatok, rajok, 
őrsök – működési szükségleteiről, feltételeiről, valamint ezen igények elérhetőségéről és az 
MCSSZ központjától várt támogatásról. Kerüljön tisztázásra a különböző felelősségszintek 
a működési feltételek meg teremtése során, valamint az egyes egységek egymással szemben 
megfogalmazott elvárásai.

Találkozók:
• Évente szakmai vezetői nagyprogram 

(konferencia) rendezése – INDABA.
• Kiképzők találkozási fóruma évente 

(Gilwell Csapat gyűlése).
• Cserkészklub a 18+ korosztály számára.
• Csapatvezetői találkozók országos, kerületi 

szinten. Őrsvezetők csapatépítő, lelki 
egészségmegőrző programjai.

Programok:
• Évente gyerekeknek cserkésznap rendezése, 

részvételi lehetőség.
• A vezetőknek legyen módjuk a gyakorlatban 

alkalmazni a tanultakat, erre lehetőséget 
biztosítani (pl. Erzsébet tábor).

Képzések és kiképzők:
• A kiképzők támogatása, mentorálása, szuper-

víziós lehetőségek, illetve a törzsi létszámok 
biztosítása.

• Vezetői továbbképzési rendszer kidolgozása 
(képzések, konferenciák, tréningek, stb.).

• Vezetői nyilvántartás (ECSET, kapacitástérkép, 
vezetői profi l, stb.). Országos kompetencia 
térkép kialakítása. Egyéni profi lkészítés 
az ECSET-ben.

• Szakági vezetők legyenek elérhetőek egy-egy 
programra a nem szakági cserkészeknek 
(pl. táborban vízi nap tartása).

• Reaktiváció és rekreáció. Önképzés, 
önfejlesztés rendszerének kidolgozása.

Adminisztráció:
• A vezetői munkához szükséges sablonok, 

mintalapok biztosítása, elérhetővé tétele. 
• Őrsvezetői csomag (eszközök, módszertani 

leírások) biztosítása. 
• Vezetői „kézikönyvek”, kiadványok 

biztosítása, frissítése. 
• A próbarendszer rendszeres megújítása.
• Egységes adminisztrációs rendszer, termékek, 

anyagok, segédanyagok, promóciós anyagok 
kialakítása és biztosítása.

Egyéb:
• Kerületi szintű programok szervezése, 

koordinálása.
• Vezetői elismerések rendszerének kidolgozása.
• Segédőrsvezetői vezetőképzés rendszerének 

vizsgálata.
• Lobbitevékenység  az MCSSZ-ben szerzett 

gyakorlat elismerése érdekében.
• Önkéntes vezetők, jelöltek kiválasztásának, 

motiválásának rendszere (pl. Gyereksziget).
• Átvállalt feladatok rendszere. Egységes 

struktúra, feladatmegosztás, kompetencia 
és hozzá kapcsolódó támogatási rendszer 
a szervezet különböző szintjein.

A kérések listája:
• Pályázatok
• ECSET
• Infrastruktúra
• Képviselet
• PR
• Lobbi 
• Konzultációs lehetőségek
• CSÖK – helyi közösségszervező
• Cserkészotthon
• Biztosítás
• Cserkészellátó
• Csapatok minőségbiztosítása
• Segédanyagok a vezetők kezébe
• Szakág

Képzések:
• Pénzügyi felelősöknek
• Pénzügyi adminisztráció
• Gazdálkodó csapatok – hogyan hozzuk 

létre, hogyan tartsuk fenn

Egyéb:
• Helyi támogató szervezetek létre-

hozásának támogatása, felkészítés
• Jogi munkacsoport
• Financiális fejlesztő munkatárs 

(a PFM mintájára FFM).

Következtetések

Mi volt a szekciómunka célja?

Mi volt a szekciómunka célja?

Következtetések

Önkéntes vezetők támogatása

Működési támogatás (háttér) megteremtése

Szekciómunkák és céljaik az INDABA-n
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A cserkészmozgalom hagyományos nevelési közege a természetben van. A megváltozott 
szabályozások nyomán egyre nehezebb a cserkészet számára megtalálni és használni azokat 
a természet közeli helyeket, amelyekben a hagyományos cserkészpedagógiai programok 
elvégezhetők. A szekciómunka célja olyan ésszerű és szakmailag vállalható kompromisszu-
mos megoldás keresése, amely a különböző érdekek képviseletét lehetővé teszi.

Fontos, hogy egyetértés alakuljon ki a jogszerű működés kereteiről, feltételeiről, ennek 
megterem téséhez szükséges minimális feltételekről. Mindez a központtól a kerületeken 
keresztül a cserkészcsapatokig, őrsökig egységesen kell, hogy megjelenjen. A jogszerű 
működés közös érdeke a teljes szervezetnek, ezért ennek megteremtéséért is közösen kell 
felelősséget vállalni.

Ingó és ingatlantámogatás:
• Természetközeli helyek biztosítás a cserkészparkokban, a cserkészparkok biztosítsanak 

erre helyet és ha tudnak, programot
• Szálláshely-hálózat kialakítása
• Programhely-hálózatok kialakítása partnerekkel (pl. táborhelyek erdészet támogatásával)

Programok:
• Scenes program (ökopark-minősítés)
• Tanösvények kialakítása
• Természet-közeli programajánlatok
• Erdei tábor- és programhelyek felújítása
• Programbeszámolók jelenjenek meg az MCS-ben
• Szakágak és a hagyományos cserkészet viszonyának tisztázása (szakértelem biztosítása, 

lehetőségek teremtése, cserkész márkanév megőrzése)
• Szakágak működtetése, hozzáférhetővé tétele (pl. barlangtúrák)

Szolgáltatási igények:
• Ellenszolgáltatási rendszer kialakítása parkhasználatért cserébe
• Táborhely adatbázis (linkgyűjtemény)
• Táborhelyek ellenőrzése és a táborhelyek használata alapján a csapatok minősítése 

pl. környezetvédelmi szempontból
• Viselkedési kódex
• Formai keretek kialakítása és betartatása
• Hagyományos közeg biztosítása érdekében lobbi (pl. tűzgyújtás)
• Erdőültetésben való részvétel, nyilvános keretek között
• Utazási kedvezmény
• Erdészek megismertetése

Következtetések

• Egységes keretrendszer megteremtése
• Felkészítés a keretrendszer használatára
• Tematizált közlések
• Demokráciára nevelés
• E-demokrácia
• Küldöttgyűlés
• Civil törvény
• ECSET, mint egységes keretrendszer, kommunikációs rendszer biztosítása
• Döntési rendszer felülvizsgálata (szubszidiaritás kiemelten fontos)
• Kerületi szerep, kompetencia erősítése (feladat, felelősség, feltételek újragondolása, 

kölcsönösség)
• Szabályalkotási folyamatok átláthatóvá tétele és betartása

Következtetések

kép
Mi volt a szekciómunka célja?

Mi volt a szekciómunka célja?

Hagyományos nevelési közeg biztosítása

Jogszerű működés biztosítása és ennek támogatása

Szekciómunkák és céljaik az INDABA-nSzekciómunkák és céljaik az INDABA-n
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Országos szervezet lévén a rendelkezésre álló erőforrások, köztük a humán erőforrások, 
leghatékonyabb felhasználása elemi érdeke az MCSSZ-nek. Tisztázni kell a különböző 
feladatkörökben dolgozó munkatársak szerepét, helyét, kompetenciáit és konszenzusra 
jutni a feléjük megfogalmazott különböző elvárások kapcsán.

Tisztázni azokat az alapvető kölcsönös elvárásokat a szervezetben lévők között, amelyek 
az igényelt és továbbított információk mennyiségére és minőségére vonatkoznak. Fontos 
továbbá, hogy világos elképzelések körvonalazódjanak az eltérő információs igények 
kiszolgálására, valamint a két- és többirányú kommunikációs folyamatok biztosítására.

• Egyértelmű kommunikációs rendszer kialakítása (helye, szerepe, funkciója, stb.)
• Kompetens személyek elérhetőségei mindenki számára elérhetőek legyenek
• Rendszerüzemeltetés (betartani, betartatni)
• Szülők felé való kommunikáció támogatása, a partneri együttműködés kialakítása érdekében
• Programok kommunikálása (tervek, ötletek, kapcsolódási lehetőségek, stb.)
• Médiaképzés (újságírástól, fényképészen keresztül az audio-vizuális eszközökig, stb.)
• Levelezési listák (pl. Infólista) – céljainak, szerepének tisztázása, 

és a tisztázott keretek közötti használata
• Látható és kereshető eseménynaptár

• Helyi humán erőforrások feltárása, erőforrás-térkép kialakítása
• Cserkész humán erőforrások mobilitásának kezelése (pl. elvándorló cserkészek)
• Hálózati működés, megosztás a hálózati tagok között
• Helyi demokrácia-iskola (pl. cserkészek bevonása a döntéshozatalba)
• Cserkészvezető életpálya modell kidolgozása
• Közös gondolkodás, képzés, erőforrás-megosztás
• Nemzetközi tapasztalatok, tudások megosztása a teljes szervezetben
• Helyi irodák összefogó erejének kihasználása (pl. infrastruktúra, humán kapacitás)

Következtetések
Következtetések

képkép

Mi volt a szekciómunka célja?
Mi volt a szekciómunka célja?

Helyi humán erőforrások biztosítása Információval való ellátás (kommunikáció)

Szekciómunkák és céljaik az INDABA-nSzekciómunkák és céljaik az INDABA-n
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A cserkészmozgalom pedagógiai munkájához, valamint a mozgalom szerveződéseinek, egysé-
geinek működéséhez megújítandó eszközigénnyel rendelkezik. Ezeket az igényeket csak rész-
ben tudja helyben, helyi kapacitásokat felhasználva megteremteni. Ezért fontos, hogy a köz-
pont ismerje a csapatok igényeit és a beszerzésekben koordináló szerepet tudjon beölteni.

A kerületekben folyó cserkészmozgalmi munka ez eszközök mellett infrastruktúrát is igényel. 
Ezek jelentősebb beruházások is lehetnek. A célunk egy folyamatos párbeszéd elindítása, 
megteremtése ezekről a jelentősebb beruházási igényekről és ezek kezeléséről.

Ingó és ingatlantámogatás:
• Természetközeli helyek biztosítás a cserkészparkokban, a cserkészparkok biztosítsanak 

erre helyet és ha tudnak, programot
• Szálláshely-hálózat kialakítása
• Programhely-hálózatok kialakítása partnerekkel (pl. táborhelyek erdészet támogatásával)
• Erdei tábor- és programhelyek

Szolgáltatási igények:
• Ellenszolgáltatási rendszer kialakítása parkhasználatért cserébe
• Táborhely adatbázis (linkgyűjtemény)
• Táborhelyek ellenőrzése és a táborhelyek használata alapján a csapatok minősítése pl. 

környezetvédelmi szempontból

• Eszköztámogatások átlátható rendszerének kialakítása
• Források biztosítása, források feltárása:
• MCSSZ a nemzetközi és állami támogatások megszerzése érdekében
• Csapatok (kerület) a helyi szponzorok, partnerségi kapcsolatok megteremtése által
• Egységes regiszter az eszközállományról (beleértve az egyenruhát), használati (kölcsön-

zési) rendszer kialakítása, igények becsatornázása
• Szolidaritási rendszer részeként eszközcsere kidolgozása
• Eszközállomány piacosítása (kölcsönözhetővé tétel)
• Helyi elérhető eszközök, kapacitások adatbázisa csapatokban
• Építőanyagok újrahasznosítása

Következtetések

Következtetések

kép

Mi volt a szekciómunka célja? Mi volt a szekciómunka célja?

Eszköztámogatások Infrastruktúra biztosítása

Szekciómunkák és céljaik az INDABA-nSzekciómunkák és céljaik az INDABA-n
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Az MCSSZ maga is kezdeményez számtalan programot, projektet. A cserkészmozgalom szer-
vezeti egységei is rengeteg programot bonyolítanak. Fontos tisztázni, hogy mely programok 
igényelnek központi támogatást, melyek valósulnak meg helyi kezdeményezésből és helyi 
forrásokból. Megállapodásra van szükség abban, hogy miként lehet egységes rendszerbe 
illeszteni az egyes programokat, hogy azok összevethetők és összehasonlíthatók legyenek.

Az egységes adminisztrációs rendszer megteremtése a szervezeti működés biztosíthatósá-
gának alapfeltétele. A szekcióban meg lehet vitatni az adminisztrációs munka részletes fel-
adatait, az adminisztrációs rendszer elemeit és tisztázni az egyes szervezeti egységek közti 
feladatmegosztást és viszonyrendszert.

• Háttér-segítés (pályázatírás, forrásteremtés, pályázatfi gyelés)
• Hátrányos helyzetű régiók, térségek programtámogatása
• Helyben elérhető minőségi programajánlat
• Utazási, illetve szállástámogatás biztosítása
• Honlap-fejlesztés
• Támogató adatbázisok (programokról, lehetőségekről, szállásokról, stb.)
• Eseménynaptár

• A vezetői munkához szükséges sablonok, mintalapok biztosítása, elérhetővé tétele. 
Őrsvezetői csomag (eszközök, módszertani leírások) biztosítása. Vezetői „kézikönyvek”, 
kiadványok biztosítása, frissítése. A próbarendszer rendszeres megújítása.

• Egységes adminisztrációs rendszer, termékek, anyagok, segédanyagok, 
promóciós anyagok kialakítása és biztosítása.

• Egységes regiszter az eszközállományról (beleértve az egyenruhát), használati 
(kölcsönzési) rendszer kialakítása, igények becsatornázása

• Szolidaritási rendszer részeként eszközcsere kidolgozása
• Kompetens személyek elérhetőségei mindenki számára elérhető legyen
• Rendszerüzemeltetés (betartani, betartatni)
• Honlap-fejlesztés
• Támogató adatbázisok (programokról, lehetőségekről, szállásokról, stb.)

Következtetések

képkép

Mi volt a szekciómunka célja? Mi volt a szekciómunka célja?

Következtetések

Programtámogatások Adminisztrációs feltételek biztosítása

Szekciómunkák és céljaik az INDABA-nSzekciómunkák és céljaik az INDABA-n
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z első napon tizenkét fő terület 
lett meghatározva, amelyeken 
a mozgalom támogatása önálló 

értelmet nyer. Ilyen volt például az önkéntes 
vezetők támogatása. A mozgalom azt várja 
a szervezettől, hogy támogassa a mozga-
lomban feladatot ellátó önkéntes vezetőket. 
Tudja támogatni azzal, hogy különféle lehe-
tőségeket biztosít, forrásokat ad, kapcsolati 
hálót nyújt, módszertant, eszköztárat ad. 

Ezekkel a fő területekkel nem lettek 
kimondva új dolgok, viszont 180 ember 
közösen gondolkodott róla. Amíg korábban 
elszigetelten, magára hagyva rágódhatott 
valaki, most konstruktív kommunikációs 
csatornát kapott a gondolatai számára. 
Mindenféle meglátás, észrevétel meghallga-
tásra talált, nem voltak tabuk. Minden egyes 
asztaltársaságban megjelentek a kritikus 
szavak, de ezen túllépve minden beszélgetés 
eredménye egy előremutató javaslatban 
testesült meg. Ennek megvalósítása még 
nagy munka, és tenni kell érte. 

Az első nap legfontosabb megállapításai

Azt is meg kell érteni, kinek, hol és miként van ebben feladata, hol jelenhet meg meg-
rendelőként, beszállítóként, teljesítőként, felelősként, stb.

A visszajelzéseket ki kell bontani, meg kell érteni, és el kell dönteni, vajon hol van a helye: 
melyik munkacsoportnak kell vele foglalkoznia, kiknek kell együttműködni, ha a feladat 
több területet is érint. Valamint szembe kell nézni azzal is, ha valami – akár jogos, akár nem 
jogos alappal került oda, de – nem oda való, mert nem az adott területen kell azt megvaló-
sítani, vagy az is előfordulhat, hogy nem a cserkészek, a cserkészet vagy az MCSSZ feladata 
megoldást találni rá.

Ezen munka eredményeként kikristályosodik az a rendszer, amely a leghatékonyabban tudja 
szolgálni a mozgalomban dolgozó önkéntes vezetőket.

A
második napon a korábban meg-
fogalmazott másik két stratégiai 
prioritás területeit járták körbe 

a résztvevők. Alapvetően az a kérdés, hogy 
van-e, és ha van, akkor milyen feladata van 
a Cserkész szövetségnek, ami túlmutat az 
alaptevékenységén. Nevezetesen azon 
a tevékenységen, ami az első számú priori-
tása: az i� úságnevelésben dolgozó önkéntes 
vezetők támogatása, a mozgalom tagjainak 
a neveléséhez szolgáltatni mindazt, amire 
szükségük van.

A két stratégiai prioritás a közösségfejlesztési 
és a pedagógiai megújításban vállalható sze-
repről és felelősségről szól. A cserkészetnek 
van hozzá számos eszköze, tapasztalata és 
kapcsolata, amelyeket érdemes kihasználni, 
ha úgy dönt, hogy ezek a feladatok megfelel-
nek annak a társadalmi szerepvállalásnak, 
amelyet magáénak érez. Természetesen 
mindez az első számú stratégiai prioritás, 
a cserkészmozgalom támogatása, hiszen 
ennek okán történt meg a szövetségbe 
szövetkezés.

A második nap legfontosabb megállapításai

A
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Kritikus 
kérdések napja

cserkészet – az alapítóra visszave-
zethetően – egy „katonás”, erősen 
centralizált, hierarchizált mozga-

lom. Tisztek, segédtisztek, parancsnokok 
vannak. Ez is része a szervezet kultúrájának. 
A szervezet fejlesztés egyik legfontosabb 
feladata, hogy a mozgalom „katonás” jel-
lege mellett a szervezetet, szervezeti műkö-
dést demokratikus elvek mentén, a részvé-
telt erősítve szervezze meg. Ebben a rend-
szerben nincs helye a katonás döntéshoza-
talnak, mert úgy elveszhet az ötlet, az inno-
váció. A szervezeti működésben a kreativitás 
és az innováció a támogatandó folyamat. 

A szervezetfejlesztési munka egyik komoly kihívása, hogy miként lehet a mozgalmi hierar-
chizált működést a szervezeti, demokratikus működéssel harmonizálni. Az MCSSZ működé-
sében a demokratizált részvétellel és az együttműködésen alapuló jellemvonásokkal mintát 
kell mutatni, és ebbe a rendszerbe helyezni azt a hierarchikus rendet, amit a mozgalom 
jelent. A mozgalmat kell integrálni az MCSSZ-be, nem fordítva. Ez persze nem volt mindig 
így. Amíg egy kis szervezet volt a szövetség még tyúk-tojás problémának látszott ez a kérdés. 
De azzal, hogy a szervezet társadalmi felelősséget vállal a cserkészeten túl, azzal egyértel-
műen elrendeződik ez is.

Előny vagy hátrány a mozgalom 
működésében a hierarchia? Szükséges-e 
a reformálás, vagy fontosabbak a tra-
díciók? Ezekre a kérdésekre is választ 
kerestünk az INDABA második napján.

A

Hierarchizált jelleg a cserkészetben
Béklyó, vagy nem?

Kritikus kérdések napja Kritikus kérdések napja
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kérdés erősen megosztotta a részt-
vevőket, mert egyfelől olyan dol-
gokat találtak, amelyek értelmez-

hetetlenek annak a kulturális közegnek az 
ismerete és használata nélkül, amit a cser-
készet jelent. Ilyen tipikus példa a tábortűz. 
A tábortűz a cserkészek körében jelentősen 
több, mint a sátrak között lobogó tűz. Ezért 
kérdéses, hogy miként és hogyan vihető ki. 
Másfelől sok olyan példa is látható, mint az, 
hogy egy cserkész már ismer egy-egy játé-
kot, amit az iskolában megtanítottak, pedig 
tudható, hogy ez (is) a cserkészethez köthető. 
Harmadrészt pedig találtak olyan elemeket, 
amelyek kiviteléről egyértelműen az volt 
a meglátás, hogy ezzel nevelni lehet az 

A témával kapcsolatban az INDABA-n 
megnyilvánuló vélemények alapján nem 
volt egyértelmű, hogy a tagság támo-
gatná-e a cserkészmódszer alkalma-
zását a közoktatásban. Ez a kérdés 
azonban nagyon összetett.

A

Cserkészmódszer alkalmazása a közoktatásban
Kiadható-e a cserkészmódszer, vagy nem?

iskolásokat, ami előrelépést jelentene 
a mai nevelő munkában.

Fontos azonban tisztázni, hogy nem a cser-
készet, mint komplex rendszer kiadása a cél. 
Azonban a cserkészetnek vannak olyan tar-
talmi, módszertani elemei, eszközei, felépí-
tési sajátosságai, amelyek önállóan is élet-
képesek. Ilyen például a kisközösségi 8-10 
fős őrsi forma, amelyet egy kortárs vezető 
irányít. Ez a modell miért ne működhetne 
egy iskolában, egyházi környezetben, más 

gyermekközösségben? A mai negyvenes korosztály előtt nem idegen az akkori úttörőmoz-
galom, amely a cserkészetet másolva alkalmazta a modellt, becsomagolva a szocializmus 
ideológiájába. Ettől függetlenül az akkori fi ataloknak a legmeghatározóbb közösségformáló, 
kortárs csoportja volt. 

A másik meghatározó jellege a cserkészetnek az élménypedagógia. Miért ne lehetne ezt 
a közoktatásban is alkalmazni? A cserkészet nem sérül általa, viszont az oktatásunk gaz-
dagodik. Megmutatjuk a gyerekeknek a cserkészet bizonyos értékeit, módszereit, élményt 
adunk általa, nem csak felvillantunk valamit egy eseti toborzón. Sokkal meggyőzőbb, hite-
lesebb és eredményesebb lehet az ilyenfajta bemutatkozás. Úgy növekedhet a cserkészet, 
nőhet a cserkészmozgalom létszáma, hogy azok a gyerekek akarnak csatlakozni, akik meg-
tapasztalták valamilyen formában a cserkészet lényegét, élményeit.

Kritikus kérdések napja Kritikus kérdések napja
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A hátrányos helyzetű gyerekek taggá 
fogadása egy valódi kérdés, hiszen ma 
Magyarországon a cserkészet többnyire 
a középosztály gyermekei körében népszerű 
közösségi létforma. Nagy kérdés, hogy mit 
kezd a Szövetség ezzel a kihívással, amit 
a leszakadó társadalmi rétegek gyermekei 
jelentenek. A másik kérdés, hogy nyisson-e 
a cserkészet a pedagógiai fejlesztések 
irányába. Itt is többségi igen válasz született. 
Volt egy, a működést érintő stratégiai kérdés, 
hogy legyenek-e erősebbek a kerületek. 
Ebben a témában még nem születtek kifor-
rott válaszok. 

A következő 2-3 évnek a legfontosabb szak-
mai kihívása a cserkészet pedagógiai mód-
szertanának átvizsgálása, elemzése, korsze-
rűsítése. A cserkészet nem attól népszerű 
világszerte, mert a porosz-típusú pedagógi-
ához képest személyközpontú, élményszerű, 
alternatív tanulási lehetőséget kínál. A cser-
készet, a cserkészpedagógia az egyedisége, 
újszerűsége, megújulási képessége okán 
tudott és tud sikeres i� úságnevelő mozga-
lom lenni. Egy skandináv iskolarendszerben 
módszertanát tekintve nem jelent kirívó 
különbséget a cserkészmódszer. A cserkészet 
mégis sikeres tud lenni ott is. Folyamatosan 
gondolkodni kell arról, hogy a cserkészet 
miként tud korszerű, újszerű, megújulni 
képes lenni. Ennek része többek között, hogy 

gondolkodni kell arról is, mi a szerepe 
a cserkészetben az informatikai vívmányok-
nak, eszközöknek, alkalmazásoknak. 
A Cserkészszövetségnek az a dolga, hogy 
minőségi, széles és egységes kínálatot 
mutasson a programok, szolgáltatások 
területén a magyar cserkészmozgalom 
szereplőinek. Egységes rendszerre van szük-
ség, amely egységes elemekből épül fel, 
hogy összehasonlíthatóvá lehessen tenni az 
ország bármely részén futó folyamatokat. 
Ez a munka vár a szervezetfejlesztésre 
a következő hónapok folyamán. Emellett 
zajlik a szervezeti struktúra újragondolása, 
mert ezt a stratégiát a jelenlegi szervezeti 
struktúrával nem lehet megvalósítani. A 
stratégiának meg kell feleltetni a struktúrát. 
A negyedik lépes, miután elkészült a struk-
túra fel kell készíteni az embereket, hogy az 
új rendszerben hatékonyan dolgozzanak.

Hátrányos helyzetű gyerekek a cserkészetben, erősebb 
kerületek, nyitás a pedagógiai fejlesztés irányába

A második napon valódi stratégiai 
kérdések is foglalkoztatták az 
INDABA résztvevőit. Ilyen volt, 
hogy nyisson-e az MCSSZ a hátrá-
nyos helyzetű gyerekek felé, 
illetve a pedagógiai fejlesztések 
irányába, vagy az, hogy legye-
nek-e erősebbek a kerületek. 

A z első kérdés felvetése kétélű 
kardként jelent meg. Célja-e 
a Cserkészszövetségnek a hátrá-

nyos helyzetűek felkeresése, vagy kifejezett 
cél nélkül nyitott az ő csatlakozási szándé-
kaikra. Azok a vezetők, akik ették már a hát-
rányos helyzetűek keserű kenyerét, sokkal 
inkább álltak a célszerinti oldalra, míg egy 
kis társaság vallotta azt, hogy ez nem célja 
a cserkészetnek.

Kritikus kérdések napjaKritikus kérdések napja
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Közösségfejlesztés vs. szervezetfejlesztés

magyar cserkészet egy önkéntes 
mozgalom, a Magyar Cserkész-
szövetség pedig egy civil szervezet. 

A kettő között lényeges különbség, hogy 
az MCSSZ-nek az egyik alapvető feladata 
a mozgalom támogatása. A mozgalom-
nak nincs szüksége szervezetfejlesztésre – 
lehetne a mozgalommal is dolgozni, fejlesz-
teni, de azt inkább közösségfejlesztésnek 
nevezhetnénk. 

A szervezetfejlesztés az emberek közti 
formalizált, intézményesült kapcsolatok, 
együttműködések fejlesztését jelenti. 
A hatékonyabb és eredményesebb közös 
munkáért, a jobb hangulatú közösségért, 
aminek következtében a „jó itt dolgozni” 
érzéssel vannak jelen a munkatársak, és 
mindannyian megértik és magukénak érzik 
azt a célt, amiért a szervezet létrejött. 
Formalizált kapcsolatok alatt értjük azt, 

nnek a szervezetnek a sajátossága, 
hogy a mozgalma is egy hierarchi-
zált rendszer, különféle szervezeti 

jeleket mutat, mint a kerület, csapat, raj és 
az őrs. Valójában ezek az önkéntes alapon 
történő együttműködések inkább egy közös-
ségi létformát testesítenek meg, sem mint 
szervezeti formát. Ebből adódóan van, 
vagy volt ellenérzés a tagság részéről 
a szervezet fejlesztéssel kapcsolatban. 
Érthető, hiszen aki egy cserkészcsapatban 
éli az életét, tőle viszonylag távol van 
a mozgalom intézményesült része, joggal 
kérdezi, hogy ehhez nekem mi közöm van? 

Annyi köze van hozzá, hogy éppen ő jelenti 
ennek a szervezetnek az alapját. Maga 
a tagság adja az alapot, és az értelmét egy 
közösségnek. Amikor szervezetfejlesztés 
zajlik, az azért történik, hogy az országban 
bármerre élő tag ettől a szervezettől az 
ő mozgalmának támogatásával jobb lehe-
tőségekhez jusson. Ez alatt azt kell érteni, 
hogy az önkéntes a tudását, az idejét, az 
energiáját adja, és minden másban a szer-
vezetre kell nézni, hogy támogassa ezen 
munkáját az önkéntesnek. Egy ingatlan 
fenntartása nem az önkéntes feladata, 
hiszen ő egy-egy alkalommal használja 

azt. Az a lobbitevékenység, amely számos 
olyan lehetőséget teremt, ami könnyebbé 
teszi az önkéntes  munkát, a szervezettől 
elvárt tevékenység. Egy jól működő szer-
vezetnek az alapgondolata, hogy miként 
segítse az önkénteseket. Ezért olyan struk-
túrára van szükség, ahol az önkéntes köny-
nyen és hamar megtalálja, kit és mivel 
keressen meg. Mindez azt is jelenti, hogy 
az adott ponton található szakember képes 
megtalálni a megoldást, és ehhez nem fel-
tétlen kell a legmagasabb szintig eljutni. Az 
más kérdés, hogy miként lehet megmutatni 
a tagságnak, hogy ez a különféle közösségi 
szinteken – kerület, csapat, raj, őrs – miért 
is jó folyamat. 

Ez egy komoly kihívás: a szervezetfejlesztés 
rengeteg kommunikációval, együttműködéssel 
vihető közelebb a tagsághoz, ami csakis 
hiteles, érthető formában történhet. Az 
INDABA első része arról szólt, hogy a jelen-
lévő 180 embernek elmondták: hidd el, van 
annak értelme, hogy ma itt vagy! Mondd el 
újra és újra a véleményedet, javaslatodat, 
mert mi azért dolgozunk, hogy azt meghall-
gassuk, megfontoljuk. Amennyiben a szer-
vezet épülésének javát szolgálja, az beépül 
a szervezetfejlesztési munkába.

Mi a különbség közösségfejlesztés és szervezetfejlesztés között?

Mi haszna van a tagságnak a szervezet fejlesztéséből?

A

E

Miért van szükség szervezetfejlesztésre?

z MCSSZ, mint kezdetben kisebb 
méretű civil szervezet mára egy 
nagy létszámú apparátussá bővült, 

intézményesült, emiatt a szervezetfejlesztés 
indokolttá vált a 25 éve újjáalakult 
MCSSZ-en belül. z a fejlődés nem egy ala-
posan végiggondolt, sok éves stratégiára 
épített növekedés volt, hanem egy, a világ 
talán legegyszerűbb folyamatának eredmé-
nye: amikor valamely feladat megoldásához 
kevés volt a rendelkezésre álló erőforráshal-
maz, akkor újabb elemmel bővült. Minden 
egyes belépővel a rendszer is megremegett, 
és voltak olyan pontok, ahol ismét újra 
kellett gondolni a struktúrát.

A jelen helyzetben érdemes megállni, és 
elvégezni egy-két alapvetően fontos gya-
korlatot: mi végre van az önkéntesen létre-
hozott szövetség? Mit várnak azok, akik nem 

a központban, fi zetett munkatársként dol-
goznak? Mit tudnak nyújtani az iroda fi ze-
tett munkavállalói? Milyen struktúra a leg-
jobb? Miként lehet a legjobban megoldani 
az információk megosztását, az utasítások 
rendszerének működtetését, az önkéntesek-
kel való kapcsolódást?

Az INDABA-n mindaz, amiről közös gondol-
kodás zajlott, azt a célt szolgálta, hogy 
a szervezet fejlesztésének az útját azok 
jelöljék meg, akik a szervezet tevékenysé-
gének haszonélvezői, akik önkéntes munká-
jukban támogatást várnak a szervezettől. 
Másfelől az a szervezet, ami az egyes 
igények mentén növekedett, megérett arra 
a változásra, amelynek eredményeként egy, 
a feladatok mentén rendezett és átlátható 
struktúrában láthatja el a feladatát – remél-
hetőleg – a leghatékonyabban.

A

amikor az emberek már pozícióban vannak, 
szerepet vállalnak bizonyos területeken, 
a státuszuk következtében alkalmazásban 
állnak, ily módon fi zetésért dolgoznak. 
Formalizált struktúrában lehet rendszerszerű 
együttműködést kialakítani. Egy közösség-

ben nem a rendszer, hanem az egymáshoz 
való viszony határozza meg a működést. 
A mozgalmat tehát nem szervezet-fejleszteni, 
hanem közösség-fejleszteni, hálózat-építeni 
kell, az MCSSZ-t viszont szervezet-fejleszteni, 
mert strukturált, hierarchizálódott intézmény. 

Közösségfejlesztés vs. szervezetfejlesztés
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A szervezetfejlesztés tervezése 
során három nagy stratégiai terü-
let meghatározása történt meg: 

az egyik az MCSSZ legfontosabb prioritása, 
a magyar cserkészmozgalom támogatása. 
Ez volt a témája az INDABA első napjának. 
A második napon a két másik prioritás fog-
lalkoztatta a cserkészvezetőket: a magyar 
cserkészet és a pedagógiai-fejlesztés, illetve 
a magyar cserkészet és a közösség fejlesztés 
viszonya.

Az MCSSZ alaptevékenysége, hogy támogatja 
saját mozgalmát, amihez merít a százéves 
működése során megszerzett tudásanyagból. 
Az, hogy ez a száz év mire és hogyan jogosít, 
közösen megválaszolandó kérdés. Meg kell 
találni, hogy az i� úságnevelésen túl mit 
tud tenni a mozgalom a hazáért, és ember-
társaiért, Isten dicsőségét szolgálva. Abból, 
amije van, bőségesen juttathat a cserkésze-
ten kívüli közösségeknek. Hasznosulhat a 
pedagógiában, pedagógiai innovációban, az 
alternatív oktatásban, alternatív pedagógiai 
kísérletekben, vagy a civil mozgalmak közös-
ségfejlesztésében, a különféle hálózatok 
közti együttműködésben. Erre szerzett forrást 
a Magyar Cserkészszövetség, amit TÁMOP 

5.2.8-nak hívunk. Ez azzal is jár, hogy 
a korábbi fókuszt ki kell szélesíteni, és 
már nem csak a saját mozgalomra kell 
koncentrálni. 

Minden cserkésznek és vezetőnek végig kell 
gondolnia, hol van az ő helye, szerepe és fel-
adata ebben a rendszerben. Hogyan tudja 
a cserkészet a leginkább szolgálni a rá bízot-
takat, hogyan tudja teljesíteni kötelességeit 
a társadalommal szemben? MI a feladata, 
ha nem tud tevékenyen cserkészni, mert nin-
csen közösség? Vajon mindenféle tehetségé-
nek csak befelé van létjogosultsága?

Az INDABA-n a TÁMOP 5.2.8. célja szerint 
vizsgálták meg a résztvevők ezeket a lehe-
tőségeket. Az eredményeket továbbgon-
doljuk, megosztjuk, hogy mindenki lássa, 
milyen válaszok születtek, és ezek milyen 
elhatározásokat igényelnek. Egy adott pon-
ton döntést kell hozni, hogy ez mindenkinek 
működő és továbbvihető legyen. Az ottani 
döntés alapján végig kell gondolni, hogy 
az elképzelések miként kerülnek megvaló-
sításra, és személy szerint az egyes cserké-
szeknek, vezetőknek, szervezeti egységek-
nek mi a feladata ebben.

Az MCSSZ, mint támogató szervezet

A

Így látták a résztvevők az INDABA-t

A programiroda értékelése

Szakmai, szervezetfejlesztési munka értékeláse

Kérdés
Átlagos pontszám 
(maximum 5 pont)

Mennyire voltál megelégedve az INDABA témájával? (Szervezetfejlesztés) 4,1

Egyetértesz-e azzal, hogy ennek a konferenciának a jövőben is 
legalább két naposnak kell lennie?

4,2

El tudnál képzelni akár félévente ilyen eseményt a Szövetség életében? 
(Szívesen részt vennél?)

3,6

Mennyire tartod szükségesnek és indokoltnak azt, 
hogy az INDABA két napos volt az idei évben?

4,22

Mennyire voltál megelégedve az INDABA alkalmazott módszereivel? 
(Pl.: kerekasztal)

4,37

Szükségesnek látod-e, hogy több olyan teret adjunk a rendezvényen belül, 
ahol kérdéseket lehet feltenni a Szövetség vezetőinek?

4,46

Összességében mennyire érezted szervezettnek 
a konferencia szakmai részét?

4,24

Mennyire tartod szükségesnek, hogy kerületi szinten is legyenek 
legalább kerekasztal jellegű beszélgetések?

4,35

Mi a véleményed a programot megelőző kommunikációról? 
Mennyire kaptad meg a megfelelő tájékoztatást?

4,5

Összességében mennyire tartottad hasznosnak, 
hogy részt vettél az INDABA-n?

4,2

Amennyiben voltál tavaly, mennyivel értékelted jobbnak, 
vagy rosszabbnak az idei INDABA-t?

1-sokkal rosszabb volt; 3-ugyanolyan volt; 5-sokkal jobb volt)
4,11

Kérdés
Átlagos pontszám 
(maximum 5 pont)

Hogy tetszett, hogy Budapesten volt az INDABA? 4,66

Hogy tetszett, hogy igyekeztünk kiszakadva a városközponttól 
távolabbi, nyugodtabb környezetet biztosítani?

4,51

Hogy tetszett a helyszín maga, a Csónakház Mulató? 4,57

Hogy tetszett a szállás-lehetőség? 4,57

Összességében mennyire tartottátok szervezettnek 
a rendezvény programkereteit?

4,59
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