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Bevezető 
Szeretném, ha a beszámolóm nem csak az OT tagjai számára lenne érthető, hanem minden cserkész 

számára, aki elolvassa. Egyik kedves OT tag fogalmazta meg a feladataimmal kapcsolatban az alábbiakat: 

„ nem hozhatsz döntéseket az OT nevében, (…) ugyanakkor kétségtelen a felelősséged a kezdeményezéseket, 

hangsúlyozásokat, valamint a tagok motiválását, összefogását, stb. illetően.” 

Az OT-nak egyértelmű feladatai vannak megfogalmazva az Alapszabályban, illetve az Szervezeti és Működési 

Szabályzatban, mégis nem csak ezek mentén szeretném számon kérni magamon a saját munkámat. 

Köszönöm, ha elolvasod a beszámolómat, de még hálásabb vagyok, ha a felmerülő kérdéseidet meg is 

osztod velem, akár személyesen, akár az OT küldötteken keresztül. 

Értékelés a számok mentén 
A tavalyi évben 4 ülés volt. Mind a 4 ülésre időben érkezett meghívó, és minden esetben részt is vettem az 

üléseken, azokat én vezettem. Egy esetben késtem az ülésről, ekkor az alelnök segített, hogy az ülés időben 

el tudjon kezdődni. 

Ezeken az üléseken összesen 44 határozatot hoztunk, további 3-at ülésen kívül (ebből egy a beszámoló 

pillanatában még szavazás szakaszban van). A határozatok előkészítése továbbra sem megy gördülékenyen. 

Amikre van közvetlen ráhatásom, ott minden esetben felkerült időben az anyag, de mivel az OT-hoz sok 

forrásból érkezik megkeresés, ezért nem tudtuk mindig időben kézhez kapni az előkészítő anyagokat. 

Döntéshozatalok 
A döntéshozatalok hatékonysága, személyes véleményem szerint, nem éri el azt a szintet, ami elvárható 

lenne, de sokat javult az elmúlt időben. Ebben sokat segít, hogy az összes anyagunkat digitálisan is 

elérhetővé tettük csapatmeghajtón. Hasonlóan sokat segít a Discord ülés, melyeken hatékonyan tudunk 

előkészülni kötetlenebb keretben. Maga a Discord mint eszköz korlátolt, eredetileg nem 

megbeszélésekre/értekezletekre fejlesztették ki, de egyelőre betölti a szükséges funkciót. Hosszútávon, ha 

szükségét érezzük, használhatunk más cél eszközt (Jabbra, Webex stb…) ami akár azt is lehetővé teszi, hogy 

az ülésen fizikailag részt nem vevő meghívott tartson távolról bemutatót. (Ezek az eszközök az egyes ülések 

rögzítését is meg tudják oldani/egyszerűbbé teszik.) 

Az, hogy az OT jelenlegi „digitalizációja” itt tart az első sorban Kriszbacher Gergőnek és Kollár Tamásnak 

köszönhetjük. 

Amire szükség van még egy olyan alkalom, amikor hosszabban, személyesen és kötetlenül tudunk 

beszélgetni. Ennek keretei egy hétvégi elvonulás lenne. 

A döntéshozatalt nehezíti, hogy bár az Alapszabály megfogalmaz feladatokat, de ugyanakkor lyukakat is 

hagy.  

Például: 41§ (2) b – [Az Országos Tanács] az alapszabály kivételével elfogadja a Szövetség szabályzatait.

A konkrét esetben nem jelöli meg, hogy ki felelős az előkészítésért, és annak menetére van-e bármilyen 

elvárás. Ezért jelenleg nagyon sok időnk megy el szövegezéssel, alapkérdések újratárgyalásával. Ennek 

sajnos következménye, hogy nagyon nehéz priorizálni, hiszen a rendelkezésre álló időhöz képest hatalmas 

munkamennyiség keletkezik. 
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Fejlődés – következő lépések 
Az elmúlt egy év, bár a fentiek alapján nem tűnik túl rózsásnak, nagyon sok beszélgetést is eredményezett 

az Országos Elnökséggel.  

Elég sok kört futottunk azon, hogy az Országos Tanács pontos pozícióját azonosítsuk a szervezeten belül. 

Fontos kérdésként merült fel, hogy a Tanácsnak ki a „megrendelője” ez kinek tartozik elszámolással. Egy 

(nem először) azonosított probléma, hogy bár a Tanács munkája elsősorban az Országos Küldöttgyűlés által 

elfogadott stratégia segítése, karbantartása, még sincs elszámolási kötelezettsége felfelé, csak a Kerületi 

Küldöttgyűlések felé. Több megoldás is felmerült (például, hogy az Országos Tanács elnökét az Országos 

Küldöttgyűlés válassza meg), de még nem sikerült a leghatékonyabb megoldást megtalálni. 

Ugyanígy az Országos Elnökséggel közösen megfogalmaztuk, hogy nagyon hiányzik az Országos Tanács 

iránymutató munkája. A korábbi Alapszabály a Tanács elődjét, az Országos Intéző Bizottságot egyértelműen 

az Elnökség iránymutató szervének nevezte meg (két Országos Közgyűlés között). A hiányosság 

gyakorlatban azt jelenti, hogy a Tanácsnak semmilyen kapcsolata nincs a Stratégiát végrehajtó csapattal, az 

esetleges kérdésekben, iránymutatásokban az Országos Elnökség teljesen magára van hagyva. 

A fentiek alapján kimondhatjuk, az elmúlt években először látszik körvonalazódni a Magyar 

Cserkészszövetségben olyan vezetési modell, amiben az Elnökség és a Tanács közös munkamenet alakít ki. 

A fenti gondolatok kialakulásához sokat segített a WOSM által elnökségeknek tartott „Induction training for 

the National Board” tréning, amin meghívottként részt vehettem. – Abban is megegyeztünk, hogy egy 

hasonló tréninget szervezünk az OT számára a közeljövőben. 

Szintén hasznos volt részt venni a Cserkésztiszti Vezetőképzésen, mint kiképző. Találkozhattam leendő 

parancsnokokkal, ahonnan sok visszajelzés érkezet felém arról, hogy mi is látszik a mi munkánkból. Sokat 

tanultam tőlük arról, hogy mik az elvárások a mi döntéseink kapcsán a mozgalmi vezetők részéről. 

Szabályzat alkotás 
Ezen a területen is erősen szükséges összehangolni a munkát az Országos Irodával. Az Alapszabály arra 

jogosít fel minket, hogy a szabályzatokat elfogadjuk, de nem tisztázza, hogy ez mit is jelent. Azt gondolom, 

hogy a Tanácsban nincs ott a bölcsek köve, nem tudunk minden kérdésben kompetensek lenni. Tudunk 

érdemi véleményt kialakítani vezetőképzési, ruházati és egyéb cserkészetet közvetlenül érintő kérdésben, 

de sepeciális tudást igénylő kérdésekben, mint gazdasági ügyek vagy épp a gyermekvédelem szükséges a 

külsős segítség bevonása. Ahhoz, hogy az operatív erőforrásainkat tudjuk megfelelően allokálni szövetségi 

szinten, muszáj az Elnökséggel közösen meghatározzuk a prioritási sorrendet, és a szabályzat alkotás pontos 

mikéntjét. 

Ezért bevezetésre kerül, hogy minden 4. Országos Elnökségi ülés stratégiai témájú lesz, ahol az OT is 

képviseli magát. 

Ezzel együtt elindult a 2019. decemberi Országos Küldöttgyűlés határozata alapján a Jogi Bizottság. Abban 

számítunk rájuk, hogy a jövőben, amellett, hogy működő képessé teszik az Etikai Bizottságot, a mi 

munkánkat segítik azzal, hogy az üléseken tárgyalt szabályzatokat előre átnézik, a többi szabályzattal 

összehangolják. Ezzel a Tanács jóval kevesebb szövegezési feladattal kell majd megküzdjön. 
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Köszönetnyilvánítás 
Nagyon sokan segítik a Tanács munkáját és az én munkámat is. Az elsők között köszönet illeti a Tanács 

Alelnökét, Kriszbacher Gergőt és az Iroda vezetőjét, Kollár Tamást. Nagyon köszönöm az Országos 

Elnökségnek, hogy mindig tudtunk beszélni, bármilyen témáról. A Felügyelő Bizottsággal is folyamatosan 

tudtunk egyeztetni, és segítettek nekünk a megfelelő irányban maradni. 

Végül, de nem utolsó sorban nagyon köszönöm a helytállást feleségemnek, és a sok kikapcsolódást, amit a 

kisfiam biztosított! 

Kelt: Budapest; 2020. 02. 28. Székely Csaba (304) cst. 

Országos Tanács elnöke 


