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Az MCSSZ helyzete 

Szövetség illetékfizetési kötelezettsége hatósági eljárások során, 
valamint vagyonszerzéskor 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
Többek előtt ismert azon tény, hogy alap esetben az illetékekről 1990. évi XCIII. törvény 5. § szerint teljes 
személyes illetékmentességben részesülnek az alapítványok és az egyesületek. Ennek alapján, a korábbi 
években igazolás alapján egyes illetékfizetési kötelezettségek alól mentesült Szövetségünk is, mely főként 
az eljárási illetékek alóli mentesülés kapcsán volt leginkább kedvező számunkra. 
 
A hivatkozott jogszabályhely második bekezdése viszont egy további feltételt támaszt a személyes 
illetékmentesség alkalmazásához. Mégpedig azt, hogy az említett szervezeteteknek a vagyonszerzést, 
illetőleg az eljárás megindítását megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó 
jövedelme után társasági adófizetési kötelezettsége ne keletkezzék. 
 
Tekintettel arra, hogy szervezetünk esetében már a legegyszerűbb (pl. bérleti) jogügylet után keletkező 
jövedelem is társasági adófizetési kötelezettséget von maga után, nem részesülünk e kedvezményben. 
 
Kérjük, hogy a táborozási engedélykérelmek, területfoglalási kérelmek benyújtásakor, vagy hasonló 
engedélyezési eljárás során e tényre legyetek tekintettel, az egyes programok, táborok 
költségvetésének megalkotásánál ezzel a tétellel is számoljatok (pl. a kérelemre induló környezet- és 
természetvédelmi, valamint vízügyi közigazgatási hatósági eljárásokra az alapeljárás illetéke 5.000.-forint). 
 
Kollár Tamás csst. (1020.) 
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titkárságvezető 
  
[vissza a tetejére] 

Az OKGy által létrehozott bizottság munkájáról beszámoló 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
Az OKGy által létrehozott bizottság második találkozására szerda este került sor. Hálásan köszönöm 
Csepregi Márton cst. (1909.) előkészítő munkáját! Az előző munka gyümölcsei, a beérkezett javaslatok 
kellően nagy méretben kinyomtatva, kellően nagy terem, és táplálék a testnek. 
A munkamódszer egyeztetése után a felvetéseket kellett 4 kiscsoportban feldolgozni, majd az azonos 
problémákat összefűztük egy csomaggá. Így a cetlik száma nem változott, de az azonosokat egybe fűzve 
könnyebben kezelhetővé tettük. A késő estig folytatott munka eredményeként két csoport anyagait teljesen, 
két csoport anyagati pedig részben feldolgoztuk. A következő alkalommal befejezzük, és nekikezdünk a 
problématérkép készítésének. 
Az intranetre napokon belül felkerül az anyag! 
 
Köszönjük mindenkinek a munkáját! 
 
Balu 
Solymosi Balázs cst. (205.) 
országos vezetőtiszt 
[vissza a tetejére] 

Országos és regionális programok, események, 
képzések 

Legyél Te is felfedező! 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
Itt az alkalom, hogy betekintést nyerjetek a tudományos expedíciók sajátos világába, az expedíciók 
nyújtotta élményekbe, vagy akár személyesen is megismerjétek a kutatókat! Hogy hol és mikor? Május 9-
én a Kutató Expedíciók Fesztiválján! 
 
Tegyétek próbára magatokat, hogyan boldogulnátok egy expedíción!  
 
Tudjatok meg még többet a 

 klímakutatásról, 

 őslénykutatásról, 

 ősföldrajzi kutatás, 

 földtani kutatásról, 

 felszínfejlődés-kutatásról, 

 ökológiai kutatásról, 

 régészet, néprajzkutatásról, 

 űrkutatásról,  

 tűzhányokról! 

A tudományos ismereteken túl tartalmas családi programokkal is várnak minden érdeklődőt! 
Sőt! Találkozhattok Juhász Árpád cserkésztestvérünkkel is, aki szintén előadást fog tartani. 
 
A részleteket az alábbi linkre kattintva találjátok: http://www.felfedezoknapja.info/ 
 
Vegyetek részt csapatotokkal, őrsötökkel vagy családotokkal május 9-én, a Kutató Expedíciók Fesztiválján! 
 
Jó munkát! 
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Győrik Ági 
kommunikációs gyakornok 
[vissza a tetejére] 

Csatlakozz csapatoddal a TeSzedd! akcióhoz május 7-ig! 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
Ne feledjétek! Május 7-ig lehet regisztrálni a TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért! 
akcióhoz, Magyarország legnagyobb országtisztító eseményéhez, amit immár az ötödik alkalommal 
rendeznek meg hazánkban. 
 
A TeSzedd!-et ez alkalommal május 15-17. között (péntek-vasárnap) szervezik a Földművelésügyi 
Minisztérium háttérintézményei, annak megbízásából. 
 
Tavaly tavasszal a TeSzedd! keretében összesen több mint 1800 helyszínen becslések szerint 180-200 
ezer ember vett részt az akcióban, mellyel Magyarország egyedül teljesítette a teljes európai uniós elvárást 
4 évre vonatkozóan a szemétszedés résztvevőinek tekintetében. Az Európai Bizottság EWWR LIFE+ 
programja keretében megvalósuló „Let’s Clean Up Europe!” („Tisztítsuk meg Európát!”) kezdeményezéshez 
2014-ben csatlakozott hazánk, mely idén is kapcsolódik ehhez az összeurópai akcióhoz. A TeSzedd!-hez 
hasonló önkéntes szemétgyűjtő eseményt Európa többi országaiban május 8-10. között tartják. 
 
A TeSzedd! akció előkészületei már zajlanak, a www.teszedd.hu oldalon várják azok jelentkezését, 
akik helyi koordinátorként találkozási pontot szerveznének, ezzel együtt csoportot (minimum 10 fő) 
regisztrálnának. Csatlakozz és regisztrálj az őrsöddel, rajoddal, csapatoddal, és mutasd meg, mire 
vagytok képesek a természetért! Egyénileg is lehet már regisztrálni és az egyes találkozási pontokhoz 
csatlakozni. Az akcióra idén május 7-ig lehet jelentkezni. 
 
Mivel a TeSzedd! egyik fontos célja az önkéntesség népszerűsítése, a közreműködők számára 
költségtérítést idén sem tudnak biztosítani, azonban a kézi szemétszedéshez szükséges eszközök (zsákok, 
kesztyűk, kötöző anyagok stb.) biztosítását, valamint az összeszedett szemét elszállítását és 
ártalmatlanítását vállalják a szervezők, amennyiben a fenti regisztráció megtörténik. 
 
Vegyünk részt mi, cserkészek is a TeSzedd! akcióban, mutassunk példát mi is a felelős 
gondolkodású közösségek képviselőiként! 
 
Jó munkát! 
 
Sándor Viktória 
kommunikációs munkatárs 
[vissza a tetejére] 

Házunk tája... 

TáSz melléklet változások! 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
Kérem, hogy a 2015.-ös cserkésztáborok engedélyeztetéséhez az idei – 2015.-ös – „Élelmiszerhigiéniai 
alkalmassági teszt” dokumentumot (EÜ teszt 2015.pdf) használd. 
 
2015.04.01-én történő jogszabályi és államigazgatási változások miatt változottak a Magyar 
Cserkészszövetség Táborozási Szabályzat mellékletei (1., 9., 16.). 
Már elérhetőek a honlapon: http://cserkesz.hu/szovetseg/testuletek/ot/szabalyzatok 
 
 
Jó táborozást! 
 
Frici 
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Sztrakay Ferenc Balázs cst. (173.) 
Magyar Cserkészszövetség 
országos táborozási vezető 
[vissza a tetejére] 

Itt az áprilisi VL! 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
Megjelent a VL április száma, mely a cserkész korosztályt veszi górcső alá.  

A tartalomból: 

 Ne rutinból csináljuk! - interjú Bedekovics Péterrel 

 Alkalmazások vezetőknek XV. 

 Kinek a feladata a VK? 

 A cserkész korosztály 

 
A VL legújabb számát ITT olvashatjátok! 
 
Jó munkát! 
 
Győrik Ági 
kommunikációs gyakornok 
[vissza a tetejére] 

Külügyi Hírek 

Kevin Camilleri köszönőlevele magyarországi látogatása után 

Dear Scouts Brothers and Sisters, 
  
First of all I would like to thank Peter, Baloo and Barnabas for finding the time to meet up with me. It is 
obvious that the three of them have a constructive role to play in the future of your organization. 
 
I am also keen to see how the castle project will evolve - it is an interesting concept that has a lot of 
potential. 
 
Attending the scout activity in Szerencs on saturday and seeing the kids interact and have fun was 
absolutely great. This is the essence of what scouting is all about, and we should never lose sight of this in 
our work. 
 
On my side I have taken note of your request for support on mentoring, the follow up with the World 
Educational Congress, the follow up with the minorities report and the presentation of your educational 
concept at the Educational Methods Forum. Please let me know if there is anything else that the Region 
can support you with. 
 
Finally a big thank you to Laszlo and Csongor for being fantastic hosts. 
 
On behalf of the European Scout Region I would like to thank you all for the work you do in scouting. It is 
well noted and much appreciated. 
 
With very best regards, 
Kevin 
 
Dr. Kevin Camilleri 
Member - European Scout Committee 
[vissza a tetejére] 

mailto:frici@173.hu
https://mail.google.com/mail/u/0/#14d09e1313a2c711_top
http://cserkesz.hu/hir/szovetseg/megjelent-vl-0
mailto:gyorik.agnes@mcssz.hu
https://mail.google.com/mail/u/0/#14d09e1313a2c711_top
https://mail.google.com/mail/u/0/#14d09e1313a2c711_top


8. Orosz Dzsembori - A lehetőségek fesztiválja - 2016 

KCST! 
 
Az Orosz Cserkészek Szövetsége szeretettel vár magyar cserkészeket is a 2016-ban megrendezésre 
kerülő 8. Orosz Dzsemborijukra. A tábort minden negyedik évben szervezik meg, idén a Lehetőségek 
fesztiválja nevet viseli és örömmel veszik a külföldi cserkészek részvételét is. 
 
A szervezők különféle érdekes programokkal készülnek az oda látogatóknak, például különleges 
versenyek, klasszikus és néptánc, modern építkezési workshopok, lehetőség saját magad fejlesztésére, 
mindezekért pedig különféle felvarrók is járnak emlékbe. Nem utolsó sorban lehetőségetek lesz tehenet 
fejni, kaszálni, és más, ma már ritkábban használt eszköz kipróbálására is. 
 
Fontos információ, hogy a tábor területén nem lehet ásni, sem tüzet rakni a földön! A szervezők ezért 
minden résztvevőt arra kérnek, hogy kész tervekkel érkezzenek a tűzhely problémájának megoldására. A 
szükséges alapanyagokat 2-3 hónappal a tábor előtt tudják majd megrendelni számotokra. 
 
A tábor ideje: 2016. július 20. - augusztus 2. 
A tábor helye: Borodino (125 km Moszkvától) 
A tábor költsége: 40 euró (gazdasági körülmények függvényében változhat) 
 
A tábordíj nem tartalmazza: étkezés, utazás, egyéb túrák - ezek megszervezéséhez a szervezők igény 
esetén tudnak segítséget nyújtani. 
 
Jelentkezési határidő: 2015. szeptember 27., az intercom@mcssz.hu címre küldött emaillel, melynek 
tárgya Borodino - 2016 legyen. 
 
További kérdéseitekkel forduljatok a Külügyi Bizottsághoz bizalommal! 
 
Hetyey Annamária (442.) 
Magyar Cserkészszövetség - Országos Külügyi Bizottság 
[vissza a tetejére] 

Hárshegy hírei (Nevelésügy) 

Kérdések és válaszok az EINK-ről 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
2014 nyarán elindult az EINK tesztidőszaka, melyet március 20-án lezártunk. Ez idő alatt lehetőség volt a 
véleményetek eljuttatására online módon a tesztfelületen, drótpostán, a tesztkönyvekbe beleírva. A 
különböző felületeken (tesztfelület, e-mail, tesztkönyv) 198-an alkottatok véleményt. Ezeket feldolgoztuk, 
figyelembe vettük és folyamatosan építjük be a végleges verzióba, ami májusban nyomdába kerül. 
 
Az EINK közös tapasztalatok és visszajelzések alapján formálódott. Minden kritikát átbeszéltünk, és 
köszönünk! Az EINK-nek mindannyian részesei vagyunk, jelentősége óriási, hiszen az alapokban 
születik egységes anyag. Köszönjük a munkátokat, a véleményeiteket, a nagy közös 
gondolkodásban való részvételeket! 
 
Az EINK-el kapcsolatban számos kérdés is érkezett, amelyekre Balu, Solymosi Balázs cst. (205.) 
országos vezetőtiszt adott válaszokat. Ezeket megosztottuk a honlapon, bízva abban, hogy sokan találnak 
majd köztük olyan felvetéseket és ezekre nyújtott választ, ami őket is foglalkoztatta. (A kérdéseket-
válaszokat itt olvashatjátok: http://goo.gl/4lEbWE) 
 
Jó munkát! 
 
Németh-Nagy Melinda cst. (412.) 
MCSSZ "Hárshegy" - Kiadványok 
[vissza a tetejére] 
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Meghirdetések 

Vasárnap Anyák napja! - Cserkész képeslap 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
Május első vasárnapja Anyák napja. Természetesen mi is gondoltunk az édesanyákra, és készítettünk egy 
cserkészes anyák napi képeslapot.  
 
A képeslapot ITT éritek el, használjátok bátran. 
 
Vasárnap itt az Anyák napja! Köszönjük meg azt a sok jót, amit értünk tesznek nap mint nap! :)  
 
Jó munkát! 
 
Győrik Ági 
kommunikációs gyakornok 
[vissza a tetejére] 

A Kerékpáros szakág hírei 

Kedves Cserkésztestvérek! 
  
Elkészült a kerékpáros próbafüzet, ami az alábbi linkről tölthető le, két oldalas nyomtatásban. A 
próbafüzet tartalmazza a kerékpáros különpróbák kritériumait és a megszerzés formáját. 
http://bringas.cserkesz.hu/letoltes/KPSZ_probafuzet_A4A6.pdf 
 
2015. május 30-án, szombaton Hősök-napi Emléktúrát szervezünk, amire várunk mindenkit szeretettel. 
Az esemény részleteit megtaláljátok a Bringás cserkészek honlapján! 
 
Ha idén is szívesen csatlakoznátok hozzánk a Balaton „C” bringás túrára, figyeljétek a honlapunkat, vagy 
látogassatok el Facebook oldalunkra: https://www.facebook.com/bringascserkesz ! 
 
A Bringás cserkészek friss híreiről továbbra is honlapunkról 
tájékozódhattok: http://www.bringas.cserkesz.hu/ 
 
Nyeregbe cserkész, bringára fel! :) 
 
Jó munkát! 
 
Vidovich Kálmán cst. (298.) 
országos kerekpáros szakvezető 
 
  
[vissza a tetejére] 

Beszámolók 

ICHTHÜSZ közgyűlési jegyzőkönyv 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
A Magyar Cserkészszövetség ICHTHÜSZ Közösségének balatonfenyvesi közgyűléséről szóló 
jegyzőkönyve ITT is elérhető. 
 
Felmerülő kérdéseitekkel bátran forduljatok Dunavarsány-Délegyháza Református Társegyházközséghez 
a dunavarsany.ref@gmail.comemail címen. 
 
Jó munkát! 
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Győrik Ágnes 
kommunikációs gyakornok 
[vissza a tetejére] 

KMCSSZ SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Változatos és Összpontosított 
Európai Kerület Tiszti és Vándor Konferencia Németországban 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
Münchentől nem messze, Wangban tartotta meg a Külföldi Magyar Cserkészszövetség I. Kerülete az idei 
év Tiszti és Vándor konferenciáját, amelyen közel hetvenen vettünk részt, fiatal vezetők, vándorok, akikhez 
a 16 év feletti aktív cserkészek tartoznak és a cserkészcsapatok vezetősége. Ilyen konferenciát minden 
évben szervez az európai cserkész kerület, aminek a fő célja a cserkészet jövőbeli lépéseinek tisztázása. 
Összesen hat országból jöttek cserkészek. Németország, Ausztria és Svájc mellett voltak résztvevők 
Magyarországról, Svédországból és az Egyesült Királyságból is.  
 
Az eseményről írt Sajtótájékoztatót ITT olvashatjátok el. 
 
Honfitársi üdvözlettel: 
 
Lendvai-Lintner Imre cscst.  
KMCSSZ elnok  
  
[vissza a tetejére] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jó munkát! 
 
Budapest, 2015. április 30., 

Az Országos Elnökség nevében 
Solymosi Balázs cst. (205.) 

országos vezetőtiszt 
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