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"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)    
      adatok E Ft-ban 

SorSorSorSor----
számszámszámszám    

        A tétel megnevezéseA tétel megnevezéseA tétel megnevezéseA tétel megnevezése    
Előző Előző Előző Előző 

évévévév    

Előző Előző Előző Előző 
év(ek) év(ek) év(ek) év(ek) 

módosímódosímódosímódosí----
tásaitásaitásaitásai    

TárgyévTárgyévTárgyévTárgyév    

aaaa            bbbb    cccc    dddd    eeee    
1 A.A.A.A.    Befektetett eszközök (2.+3.+5.)Befektetett eszközök (2.+3.+5.)Befektetett eszközök (2.+3.+5.)Befektetett eszközök (2.+3.+5.)    10132 0 12835 
2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK       
3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK  7132   9835 
4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 3000   3000 
5 IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE       
6 B.B.B.B.    Forgóeszközök (7.Forgóeszközök (7.Forgóeszközök (7.Forgóeszközök (7.----10.)10.)10.)10.)    21752 0 32964 
7 I. KÉSZLETEK 0   0 
8 II. KÖVETELÉSEK 7176   4743 
9 III. ÉRTÉKPAPÍROK       

10 IV. PÉNZESZKÖZÖK 14576   28221 
11 C.C.C.C.    Aktív időbeli elhatárolásokAktív időbeli elhatárolásokAktív időbeli elhatárolásokAktív időbeli elhatárolások          
12   Eszközök összesen (1.+6.+11.sor)Eszközök összesen (1.+6.+11.sor)Eszközök összesen (1.+6.+11.sor)Eszközök összesen (1.+6.+11.sor)    31884 0 45799 

         
      

"A" MÉRLEG Források (passzívák)"A" MÉRLEG Források (passzívák)"A" MÉRLEG Források (passzívák)"A" MÉRLEG Források (passzívák)    
      adatok E Ft-ban 

SorSorSorSor----
számszámszámszám    

        A tétel megnevezéseA tétel megnevezéseA tétel megnevezéseA tétel megnevezése    
Előző Előző Előző Előző 

évévévév    

Előző Előző Előző Előző 
év(ek) év(ek) év(ek) év(ek) 

módosímódosímódosímódosí----
tásaitásaitásaitásai    

TárgyévTárgyévTárgyévTárgyév    

aaaa            bbbb    cccc    dddd    eeee    
13 D.D.D.D.    Saját tSaját tSaját tSaját tőke (14+15+17+18.sor)őke (14+15+17+18.sor)őke (14+15+17+18.sor)őke (14+15+17+18.sor)    31177 0 43735 
14 I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 3195   3195 
15 II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 27982   40540 
16   ebből TÁRGYÉVI EREDMÉNY 4558   12672 
17 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK       
18 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK       
19 E.E.E.E.    CéltartaléCéltartaléCéltartaléCéltartalékokkokkokkok          
20 F.F.F.F.    Kötelezettségek (21.+22.sor)Kötelezettségek (21.+22.sor)Kötelezettségek (21.+22.sor)Kötelezettségek (21.+22.sor)    707 0 2064 
21 I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK       
22 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 707   2064 
23 G.G.G.G.    Passzív időbeli elhatárolások Passzív időbeli elhatárolások Passzív időbeli elhatárolások Passzív időbeli elhatárolások     0   0 
24   Források összesen (15.+24.+25.+29.sor)Források összesen (15.+24.+25.+29.sor)Források összesen (15.+24.+25.+29.sor)Források összesen (15.+24.+25.+29.sor)    31884 0 45799 

 
Keltezés: 2011. ………….. 
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"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS    

(összköltség eljárással)  E Ft-ban 

Megnevezése 
Előző 

év 
Előző év(ek) 
módosításai 

Tárgyév 

A.A.A.A.    Összes közhasznú tevékenység bevétele 
(1.+2.+3.+4.+5.) 42943 0 79210 

        1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 25807 0 31198 

          a, alapítótól       

          b, központi költségvetésből 13512   9809 

          c, helyi önkormányzattól 2769   1009 

          d, egyéb 9526   20380 

        2. Pályázati úton elnyert támogatás       

        3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 9251   36428 

        4. Tagdíjból származó bevétel 6979   7659 

        5. Egyéb bevétel 893   1521 

        6. 1% 13   2404 

B.B.B.B.    Vállalkozási tevékenység bevétele 754   1140 

C.C.C.C.    Összes bevétel (A.+ B.) 43697 0 80350 
D.D.D.D.    Közhasznú tevékenység ráfordításai 

(1.+2.+3.+4.+5.+6.) 39088 0 66367 
        1. Anyagjellegű ráfordítások 28101   60418 
        2. Személyi jellegű ráfordítások 5431   2801 

        3. Értékcsökkenési leírás 908   1214 

        4. Egyéb ráfordítások 4460   1829 

        5. Pénzügyi műveletek ráfordításai  188   105 

        6. Rendkívüli ráfordítások       
E.E.E.E.    Vállalkozási tevékenység ráfordításai 

(1.+2.+3.+4.+5.+6.) 51 0 1311 

        1. Anyagjellegű ráfordítások 51   1311 

        2. Személyi jellegű ráfordítások       

        3. Értékcsökkenési leírás       

        4. Egyéb ráfordítások       

        5. Pénzügyi műveletek ráfordításai        

        6. Rendkívüli ráfordítások       

F.F.F.F.    Összes ráfordítás (D.+E.) 39139 0 67678 

G.G.G.G.    Adózás elötti eredmény (B.-E.) 703 0 -171 

H.H.H.H.    Adófizetési kötelezettség       

I.I.I.I.    Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) 703 0 -171 

J.J.J.J.    Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) 3855 0 12843 
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Tájékoztató adatokTájékoztató adatokTájékoztató adatokTájékoztató adatok    

A.A.A.A.    Személyi jellegű ráfordítások 5431     

        1. Bérköltség 3310   2141 

          ebből: - megbízási díjak       

                    - tiszteletdíjak       

        2. Személyi jellegű ráfordítások 1090   89 

        3. Bérjárulékok 1031   571 

B.B.B.B.    A szervezet által nyújtott támogatások 3252   1545 

  

ebből:  a Korm.rend. 16. §(5) bekezdés szerint 
kötelezettségként 

             elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás       

 
Keltezés: 2011. ………….. 
 

        a vállalkozás képviselője 
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KIMUTATÁS A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁRÓL 

 
2010. év 

 

MegnevezésMegnevezésMegnevezésMegnevezés    
Előző évElőző évElőző évElőző év    
(ezer Ft)(ezer Ft)(ezer Ft)(ezer Ft)    

TárgyévTárgyévTárgyévTárgyév    
(ezer Ft)(ezer Ft)(ezer Ft)(ezer Ft)    

VáltozásVáltozásVáltozásVáltozás    
(ezer Ft)(ezer Ft)(ezer Ft)(ezer Ft)    

VáltozásVáltozásVáltozásVáltozás    
(ezer Ft)(ezer Ft)(ezer Ft)(ezer Ft)    

Induló tőke változása 3195 3195 0,00% 0 
Tőkeváltozás összege 27982 40540 +44,88% +12558 
Tőkeváltozás csökkenésére 
ható tényezők 0 0 0,00% 0 
Értékcsökkenés 908 1214 +33,70% +306 
Rászorultak részére juttatott 
pénzbeli támogatás 0 0 0,00% 0 
Közhasznú tevékenység 
tárgyévi vesztesége 3855 12843 +233,15% +8988 
Vállalkozási tevékenység 
tárgyévi vesztesége 703 -171 -124,32% -874 
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KIMUTATÁS A KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL 
 

2010. év 
 

TámogatásTámogatásTámogatásTámogatás    Támogatott célTámogatott célTámogatott célTámogatott cél    
Előző évElőző évElőző évElőző év    
(ezer Ft)(ezer Ft)(ezer Ft)(ezer Ft)    

TárgyévTárgyévTárgyévTárgyév    
(ezer Ft)(ezer Ft)(ezer Ft)(ezer Ft)    

Központi költségvetésből 
pályázati úton 

Közcélú működés és ifjúsági 
program 13512 9809 

Helyi önkormányzattól, 
adományként és pályázati úton Ifjúsági program 2769 1009 

Egyéb Közcélú működés 9526 20380 
Közhasznú tevékenységből 
származó bevétel 

Nemzetközi találkozón való 
részvétel 9251 36428 

Tagdíjból származó bevétel Közcélú működés 6979 7659 

Egyéb bevételek 
Közcélú működés és  
ifjúsági program 893 1521 

1% felajánlások 
Közcélú működés, 
ifjúsági program 13 2404 

Összesen 42943 79210 

 
 
 

Keltezés: 2011. ………….. 
        a vállalkozás képviselője 
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PÁLYÁZATI ÚTON ELNYERT TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA 
2010. 

 
Kiíró Téma Összeg
Nemzeti Civil Alap Sok szív, egy ritmus Kárpátaljáért 1 075 000
Nemzeti Civil Alap Cserkészek lába nyoma a Kárpát-medencében 920 000
Nemzeti Civil Alap Ez a jövı! - MCSSZ mőködési pályázat 2 900 000
Nemzeti Civil Alap Civil kapocs 910 000
Nemzeti Civil Alap "Beülı" 250 000
Grundtvig Tanulási kapcsolatok 6 176 000
Grundtvig Idıskori önkéntesség 4 572 000
Visegrad Fund X. Közép-európai Cserkésztalálkozó 1 530 000
Fıvárosi Önkormányzat Felfedezıtábor 47 000
Bp. Fıváros II. kerület Önkormányzata Cserkészkonferencia 70 000
Bp. Fıváros II. kerület Önkormányzata X. Közép-európai Cserkésztalálkozó 55 000
UNEP Milliárd fa (maradványösszeg) 100 000
Összesen 18 605 000  

 
Keltezés: 2011. ………….. 
        a vállalkozás képviselője 
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KIMUTATÁS 
A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐJÉNEK NYÚJTOTT 

JUTTATÁSOK MÉRTÉKÉRŐL ÉS ÖSSZEGÉRŐL 
 

2010. ÉV 
 

Megnevezés 
Előző évi 
összeg 

Tárgyévi 
összeg 

Változás % Változás Ft Megjegyzés 

Vezető 
tisztségviselőknek 
nyújtott juttatások 

0 0 0 0% - 

 
Az MCSSZ nem nyújtott juttatást a tisztségvelőknek a 2010. évben. 

 

Keltezés: 2011. ………….. 
        a vállalkozás képviselője 

 
 

 
 

 
KIMUTATÁS 

A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOKRÓL 
 

2010. ÉV 
 

Megnevezés 
Előző évi 
összeg 

Tárgyévi 
összeg 

Változás % Változás Ft Megjegyzés 

Cél szerinti 
juttatás 

0 0 0 0% - 

 
 

Az MCSSZ nem nyújtott cél szerinti juttatást a 2010. évben. 
 

 

Keltezés: 2011. ………….. 
        a vállalkozás képviselője 
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A 2010. ÉVI KÖZHASZNÚ ÉS KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ 
TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ 

 
 
Alaptevékenységünk (vö. ASZ 9§ a., f., g, i., l., m. pont) 
A magyarországi cserkészek zömét összefogó szövetségben, 10 cserkészkerületben 347 
működő helyi csapatban folyt az ifjúságnevelő munka, melynek közel hétezer-kétszáz gyerek és 
fiatal volt a közvetlen haszonélvezője. A kisközösségek (cserkészőrsök) munkájának 
szervezésében, cserkészcsapatok működtetésében, vezetőképzésben, országos és területi 
programok, cserkésztáborok szervezésében közel 1200 önkéntes vezető és felnőtt cserkész vett 
részt. 
 
A cserkészek települési szinten számos helyi jellegű környezetvédelmi és kulturális programban 
vett részt, valamint nemzeti megemlékezéseken is jelen volt. A 14 év felettiek a helyi 
lehetőségekhez és erejükhöz mérten vesznek részt karitatív programokban, szociális 
segítségnyújtásban. 
 
 
Legfontosabb országos és nemzetközi programjaink 2010-ben 
 
Kagylós Találkozó 2010. – január 29-31 
 
Országos Daléneklő Verseny, Vers- és Mesemondó Verseny 2010. február 12. 
 
Országos Cserkészbál 2010. február 12. 
 
III. Országos Cserkésznap (hétvége) – 2010. április 24. (Vö. ASZ 9.§ a. és f. és g. pontja) 
 
Az elmúlt három év pozitív visszajelzésein felbuzdulva megrendeztük a IV. Országos 
Cserkésznapot. Ez újra kiváló lehetőséget teremtett arra, hogy a gyermekes családok által is 
látogatható programokon való részvétel által egyre szélesebb körben ismert legyen a hazai 
cserkészmozgalom, illetve a gyermekeknek és családjaiknak Budapest és az ország különböző 
pontjain élvezetes programot biztosítsunk. 
 
KNT – 2010. július 6-16. (Vö. ASZ 9.§ a. és f. és g. pontja) 
Az I. (budai) Cserkészkerület az ország legnagyobb cserkészkerülete, melyhez több mint 40 
cserkészcsapat tartozik. A kerület 5 évente rendezi meg a nagytáborát, az eddigi hagyományok 
szerint a csapatok közös nyári táborozásaként.  
 
A 2010 évi tábor résztvevőinek száma a napi változások figyelembevételével nagyságrendileg 
1700 fő volt. A résztvevő csapatok tizenegy napig, tíz altáborba szerveződve táboroztak a 
Homokbödöge község határában fekvő mintegy két négyzetkilométernyi területen. 
 
A tábor kerettörténete szerint a táborozók tíz nemzetet jelenítettek meg a XIX. század elején. 
Az egyes nemzeteket alakító altáborok megismerkedhettek a választott nép kultúrájával és 
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kialakíthatták a kornak és a választott nemzetnek megfelelő identitásukat, a viselt ruhák, az 
altáborok díszítése, valamint az altábori építmények készítése terén. 
 
A kerületi nagytáborban a sport, a játék és más programok a szokásos léptéket jóval 
meghaladó létszámaiban rejlő lehetőségei máshol nem tapasztalható élményeket jelentenek a 
táborozóknak. A csapatok minden évben megrendezett nyári táborainak szokásos programjain 
(tábori élet, kézműves fogalakozások, túrák, stb.) túl a tábor tizenegy napja alatt számos 
nagytábori közös program: kultúrestek, számháború, „olimpia” (sportnap), vásár, vezetői est jött 
létre az előzetesen megfogalmazott célok megvalósítása érdekében. 
 
Márciusi teljesítménytúra 2010. október 16. 
 
MOOT 2010. július 27 – augusztus 7.  (vö. ASZ 9.§ g., i. és j. pontja) 
 
XVI. Magyar Öregcserkész Találkozó 2010 augusztus 16 -19 (vö. ASZ 9.§ g. pontja) 
Még 2009-ben, Gyöngyösön előadást tartott Csémi Szilárd, - alias Kismedve - , az Szlovákiai 
Magyar Cserkészszövetség ügyvezető elnöke. Akkor ajánlotta, hogy a következő MÖT legyen 
Komáromban, ahol segíteni tudnak a szervezésben, lebonyolításban. Örömmel elfogadtuk a 
közös szervezés lehetőségét. 
 
Remek kollégiumi elhelyezést szereztek, ahol a vezetők, segítőtársak a legmesszebbmenőkig 
megteremtettek minden feltételt a MÖT sikeréhez. Ezúton is köszönet érte. 
 
Az ökumenikus áhítattal egybekötött megnyitón Dr. Gyulay Endre nyugalmazott püspök úr és 
a helyi nagytiszteletű úr, Máthé László szólt az öregcserkészekhez, majd Buday Barnabás, az 
MCSSZ elnöke kedves közvetlenséggel tájékoztatott az MCSSZ helyzetéről. 
 
Mivel a találkozó a 200 éve született Erkel Ferenc és a 150 éve meghalt Széchenyi István 
emlékének volt szentelve, remek előadások hangzottak el, Ivasivka Mátyás cst. Erkelről, Soczó 
András cst. és Somogyi Dezső András cst. Széchenyiről emlékezett meg. Meghívott előadóként 
dr. Papp Lajos sebészprofesszor úr magyarságunk megéléséről, dr. Bogár László professzor úr 
pedig súlyos gazdasági világproblémákról tartott lebilincselő előadást. Arartó László cst. a 
cserkészhivatásról, dr. Ferencz Mária cst. és Pétery István cst. a gödöllői Cserkész Gyűjteményről 
tájékoztatott. Kisvonatos körutazást tettünk Komárom-Komarno útvonalon, a nevezetességeket 
megtekintve. 
 
Naponta igen jó hangulatú tábortüzekkel fejeztük be a programot. Búcsúzáskor számosan 
megállapították, hogy eddig ez volt az egyik legjobban sikerült MÖT, jöjjünk ide jövőre is! Ennél 
kedvesebb, szebb elismerés nem érhette volna a rendező 100/Ö Bi-Pi csapatot. 
 
ConCordia 2010 – 2010. augusztus 2-11. (vö. ASZ 9.§ g., i. és j. pontja) 
Elértük, hogy 1100 fiatal, javarészt Közép- és Kelet-Európából, erre az időre egymásra figyelt. Ha 
csak kicsiben is, de a ConCordia 2010 során megvalósult az, amire sokan vágyunk ebben a 
térségben. Cseh, lengyel, ukrán, román, szerb, horvát, szlovén, osztrák, szlovák, valamint 
határon túli és határon inneni magyar cserkészek békében tudtak együtt élni, cselekedni. 
Jelentése: Concordia = egyetértés, összhang; Con = együtt, Cor = szív 
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Jelmondat: Sok szív, egy ritmus 
 
Résztvevő országok: 
Ausztria, Csehország, Franciaország, Hollandia, Horvátország, Lengyelország, Magyarország, 
Románia, Spanyolország, Svájc, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Tajvan, Ukrajna 
 
Résztvevők: 
14–18 év közötti résztvevők: 800 fő 
18 év fölötti önkéntes szervezők: 245 fő 
Látogatók száma: 500 fő 
Előkészületekkel töltött önkéntes munkaórák száma: körülbelül 2100 óra 
 
Sok ország külképviseletéből fogadtunk diplomatákat. Vasárnap a nyílt napon több vendégünk 
is volt. Gyulai Endre püspök atya szentmisét mondott illetve D. Szebik Imre nyugalmazott 
evangélikus püspök prédikált. Délután Balczó András a nemzet sportolója és dr. Réthelyi Miklós 
nemzeti erőforrás miniszter látogatta meg találkozót és nagy elismeréssel szólt a látottakról a 
jelenlevő sajtónak. 
 
Minden cserkésztábor legfontosabb részét képezik a nevelést, önfejlesztést elősegítő 
programok. Egyén és közösség, személyiségfejlesztés és együttműködés – ezek voltak 
legfőbb iránymutatóink. A cserkészet sajátos módszerekkel segíti ezek megvalósulását. Az 
úgynevezett non-formális nevelés, a közvetlen, tapasztalati úton való ismeretgyűjtés az alapja. 
    
Hősök sátra 
A résztvevők ezt választották a legjobb programnak. Itt többnyire régi magyar harcművészettel 
ismerkedtek, mint például íjászat, kardvívás, ostorcsattogtatás és patkódobás. 
    
Regös program 
A magyar cserkészet fontos feladata a népi kultúra ápolása és továbbadása. A külföldiek nagy 
élvezettel tanulták a néptánc alaplépéseit, de a kézműves foglalkozások is 
népszerűek voltak. 
 
Imavölgy 
Ez a csendes tisztás a nap minden órájában nyitva állt a táborlakók előtt. Elfogadás és 
elmélyülés – ezek jellemezték a lelki programokat. 
 
A csúcstechnika világa 
Felelősen gondolkodni a jövő emberiségéről – ez volt a program üzenete. A résztvevők 
gyakorlatban próbálhatták ki a legmodernebb biztonságtechnikai-, napenergiai-, 
vagy éppen csillagászati eszközöket. 
    
Esti programok 
Esténként élénk kavalkád várta a fiatalokat. A színpadon élő koncertek jelentették a kínálatot: 
cseh és magyar zenekarok léptek fel. Fogadó, teaház, rekeszmászás, táncház, 
filmvetítés várta a fiatalokat, de különböző sportágakban is kipróbálhatták magukat a 
táborlakók. 
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Vízi program 
Cserkészek a természetben – a Dunán, a Lupa-sziget mellett, egy sajátos szépségű ágon 
evezhettek a táborlakók. Külön öröm volt számunkra, hogy a program a felvidéki vízi 
cserkészekkel közösen tudtuk megszervezni. 
 
Sportversenyek  
Akadálypálya és csapatsportok: röplabda, labdarúgás, valamint a magyar méta mozgatta meg a 
részvevőket. 
 
Kirándulás 
Minden résztvevő egy napot kirándulással töltött, a Budai-hegység és a Pilis kies tájain. Igazi 
klasszikus cserkészprogram. 
 
V4 Falu 
A V4 Faluban interaktívan mutatták be a visegrádi országok saját nemzetüket négy 
témakörben: kultúra, népművészet, sport, és gasztronómia. A magyar sátorban a slágernek 
számító Rubik-kocka mellett más tudományos eredményeinket is bemutattuk. A 
gasztrosátorban az ínyencek nem hagyták ki a magyar túrórudi vagy a lengyel pierogi 
készítését. 
 
A V4 falu nagy népszerűségnek örvendett, sokan szabadidejükben is visszalátogattak 
kézműveskedni, főzőcskézni. A program a Visegrádi Alap támogatásával valósult meg. 
Köszönjük! 
 
Vendégségben Magyarországon 
Egy kép többet ér ezer szónál. Egy élmény többet ér minden képnél. Hazánkba látogató 
cserkészek a tábor utolsó három napját a résztvevő magyarországi cserkészek otthonaiban 
töltötték el. 
 
Minden csoport a saját otthona közelében fekvő nevezetességeket, illetve helyi cserkészetére 
jellemző elemeket mutatta meg vendégeinek hathatós helyi és szülői összefogással. Így 
egyesek megismerték Szombathelyt, Dunakanyar térségét, Kecskemétet, Miskolcot, vagy 
Budapestet. 
 
 
Cserkészek a közösségért 
A cserkészet önkéntes alapon szerveződő közösség – ebben rejlik rendkívüli ereje. 
 
A társadalmi felelősségvállalás napja 
A cserkészek aktív tagjai a társadalomnak. Éppen ezért fontos számunkra, hogy a helyi 
közösségért is végezzünk szolgálatot. Mind a 800 fiatal résztvevő a tábor egy napján 3-4 
órányi társadalmi munkát végzett. A cserkészek többek között kerítést, ablakot festettek, 
időseket segítettek, illetve játszóteret újítottak fel. Jelentős volt az együttműködés különböző 
szociális szervezetekkel, például a Máltai Szeretetszolgálattal. Köszönjük a lehetőséget! 
 
Fiatal önkéntesek fiatalokért – a nemzetközi tábortörzs 
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Egy 1100 fős tábor irányítása, a tábori élet megszervezése érett gondolkodású, felnőtt 
embereket kíván. A ConCordia 2010 tábort egy közel 250 fős, felnőtt fiatalokból álló vezetői 
csoport koordinálta. 
 
Vajon mi késztet arra egy cserkészt, hogy tábordíj ellenére önkénteskedjen? Ezeket a válaszokat 
kaptuk leginkább: nagyszerű közösség, azonosulás a célokkal és a 
személyes fejlődés lehetőségei. A találkozón mindenki maga választhatta meg, milyen 
munkában szeretne részt venni. Így a legtöbben olyan területen vállaltak feladatot, amely 
tanulmányaikhoz a legjobban illeszkedik. Több mérnökhallgató a táborhely kialakításán 
fáradozott, média csoportunkba tehetséges fotósok jelentkeztek. Emellett sok önkéntes azt is 
megjegyezte, hogy nagyon sokat tudtak tanulni egymástól. Jó volt belelátni egy-egy másik 
szakterület tevékenységébe is. 
    
Oszágos Külügyi Bizottság és nemzetközi eseményekOszágos Külügyi Bizottság és nemzetközi eseményekOszágos Külügyi Bizottság és nemzetközi eseményekOszágos Külügyi Bizottság és nemzetközi események    
 
A külügy gyakorlati vezetését Gyöngyössy Balázstól 2010 márciusában Hellmann Enikő vette át, 
szeptemberben pedig hivatalosan is külügyi vezetővé lett kinevezve. 
 
Ebben az évben különösen aktívan képviseltük az MCSSZ-t a Európai Cserkészrégió és a 
Cserkészmozgalom Világszervezete (WOSM) felé,  elláttuk információval a magyar cserkészeket 
és intéztük a hozzánk beérkező kéréseket. Különös hangsúlyt fektettünk idén arra, hogy mind a 
Magyar Cserkészszövetségek Fórumával (MCSSZF), mind a WOSM-mel közösen megkeressük a 
módját a határon túli cserkészszövetségek WOSM tagságának. 
 
Az elmúlt év eseményei: 

• Az OKB az Országos Cserkészbálon, 2010.02.09.-én, interaktív külügyi programokat, 
kiállítást rendezett és tájékoztatta a cserkészeket a nemzetközi lehetőségekről.  

• Európai Cserkészszimpózium: 2010.03.4-7., Budapest, melyet az MCSSZ szervezett, 
Lakatos Gergő vezetésével. Ez volt a rendszerváltás óta a legnagyobb nemzetközi 
cserkészkonferencia szövetségünk rendezésében. Európa 32 országából több mint száz 
résztvevő érkezett. A visszajelzések alapján egy jól szervezett eseményt sikerült 
összehozni, elégedettek voltak a résztvevők. A program szakmai részén részt vettek: 
Hellmann Enikő,  Huszár András, Szubert László. (kép: szimpózium) 

• Top 10, 2010.04.28.-05.03., Growth Network, 2010.04.30.-05.02., Budapest, melyet a 
WOSM és a WAGGGS európai régiója szervezett.  A rendezvényen városismereti 
vetélkedő szervezésével gazdagítottuk a programot. A Growth Network-ön Lakatos 
Gergő vett részt. 

• Európai Civil Napok, Mardid, Spanyolország, 2010.05.07-09  Elsősorban információt 
gyűjtöttünkk az európai uniós témákról, a spanyol cserkészek által betöltött szerepről az 
Európai Civil Napok szervezésében és az Európai Önkéntesség Évéről. Ábel Csaba és 
Kemény Réka képviselte az MCSSZ-t. 

• International Catholic Conference of Scouting (ICCS), európai-mediterrán régió 
bizottságának ülését szerveztük meg Budapesten, 2010.05.28-30. 

• Kerekasztal beszélgetésen vettünk részt Genfben, az európai bizottság irodájában, 
2010.06.19-20. A  VMCSSZ,  a Szerb Cserkészszövetség, az MCSSZ (képviselők: Hellmann 
Enikő, Szubert László) résztvételével az Európai Cserkész Iroda vezetésével a vajdasági 
magyar cserkészek WOSM tagságáról beszélgetünk.   
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• Európai Cserkész Konferencia, Brüsszel, 2010.07.16-22.A konferencián az európai 
bizottság tagjait választottuk meg. Információt gyűjtöttünk különböző témákról: az 
Európai Önkéntesség Évéről, 100 éves nemzeti cserkészetek megünnepléséről, az új 
pedagógiai programokról. Továbbá a tervezett WOSM alapszabály módosítással 
kapcsolatban egyeztettünk, kapcsolatokat építettünk. Az MCSSZ-t Hellmann Enikő 
képviselte. 

• A 13. World Scout Mooton, Kenyában, 2010.07.27 - 08.07 11 vándor cserkész vett részt, 
Gyombolai Zsolt és Tárnok Nándor vezetésével.  

• ConCordia 2010 X. Közép-Európai Cserkésztalálkozó, Adyliget, 2010. augusztus 02-11., a 
tábor szervezője: Lakatos Gergely,  kb. 50 önkéntes cserkész alkotta a tábortörzset. Kb. 
1100 fiatal vett részt 16 országból (többek között Tajvanról és Svájcból is.). A tábor alatt 
sort kerítettünk egy V4-es találkozóra is, ahol a következő közép-európai dszemboriról,a 
brüsszeli európai régiós választási eredményekről és további együttműködési 
lehetőségekről egyaránt szót ejtettünk. 

• A KMCSSZ Központi Jubileumi Táborában, 2010.08.05-15 USA, Filmore, Sík Sándor 
Cserkészpark, , csapatvezető: Kéri László,, 4 cserkész, 5 vándor, 1 felnőtt cserkész vett 
részt az MCSSZ részéről.  

• Részvétel a Lengyel Nemzeti Nagytáborban 2010.08.14-26, Krakkó, Lengyelország, 
(Csomor Márton vez, 5fő IST) és a hozzá kapcsolódó Lengyel Stratégiai 
Cserkészkonferencián, 2010.08.20-22 (Huszár András és Szubert László tartott előadást).  

• Látogatás Kanizsán a szerb cserkészek Woodbadge képzésén, 2010.augusztus 28.-án, 
beszélgetés a VMCSSZ, a Szerb Cserkészszövetség és az MCSSZ közötti lehetséges 
együttműködésről és a WOSM tagságról,  képviselő: Hellmann Enikő 

• MCSSZF találkozón vettünk részt 2010.10.02., Csíkrákos, Erdély, (Hellmann Enikő, 
Szubert László), ahol az MCSSZF tagszövetségeinek WOSM tagságának lehetőségeiről 
egyeztettünk. 

• Training Commissioners Network Meeting, Guadarrama, Spanyolország, Solymosi 
Balázs vezetőtiszt vett részt. 2010. szeptember 17-09,  

• ICCS találkozó, Prága 2010.10. 2-3,  Témája a Közép-Európai Régió sajátos helyzete és 
fejlődési lehetőségei a cserkészek lelki nevelése terén. Gresz Orsolya képviselte az 
MCSSZ-t és a Táborkeresztet. 

• ICCS Európai Mediterrán Régió konferenciája Luxembourg, 2010.11.18-21. Téma: 
Egység a különbözőségben (Unity in Diversity), amely kapcsán érdekes eszmecserék 
folytak, majd az általános napirendi pontok mellett (költségvetés, beszámolók, jövő évi 
programok) most került sor a régió vezetői posztján Gerry Glynn mandátumának 
meghosszabbítására. Az MCSSZ-t és a Táborkeresztet Gresz Orsolya képviselte. 

• Barnabás elnök és dr. Szubert László, mint a találkozó egyik szervezője képviselte az 
MCSSZ-t. 

 
Vezetőképzés Vezetőképzés Vezetőképzés Vezetőképzés (Vö. ASZ 9.§ a. és f. és g. pontja) 
2010. január 23-án Érden találkoztak az MCSSZ vezetőképzésében dolgozó kiképzők és 
parancsnokok, hogy a vezetőképzésről egyeztessenek. Februárban zártuk le az első 
csapatparancsnoki vezetőképzést, amelyet öten teljesítettek sikeresen. Sok tanulnivalóra 
tettünk szert a képzés folyamán, így a következő évfolyam már ezekkel felvértezve indítottuk 
útjára. 
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Március 26-28 között tartottuk meg az első kisközösségi találkozót (őrsvezetői tábor), Pomázon. 
A megjelentek kaptak támogatást a kisközösségi vezetői munkájukhoz, korosztályokkal 
kapcsolatos kérdéseikre válaszoltak a tapasztalt vezetők, és az országos elnökség tagjaival is 
találkozhattak. 
 
Májusban zártuk le az első olyan cserkésztiszti vezetőképzést, amely a nemzetközi 
ernyőszervezettel egyeztetve kereteiben és tematikájában, valamint jelvényeiben is igazodott a 
WOSM elvárásaihoz. Ez volt az első Wood Badge képzés az MCSSZ-ben. A nyár folyamán kilenc 
altáborban több mint 270 fiatal őrsvezetőt képeztünk ki 7 kerület támogatásával. 
 
Ősszel került megrendezésre másodszor a korosztályi ismereteket átadó vezetői 
továbbképzésekre. A résztvevő közel 70 vezető régi tudásukat újították meg egy-egy korosztály 
kapcsán. Szeptemberben egy vezető vett részt az európai vezetőképző szakvezetők 
találkozóján. Sok hasznos és érdekes információval találkozva hozott új ötleteket a 
vezetőképzés rendszerét illetően. 
 
Novemberben 6 magyar cserkészszövetség vezetőképzős vezetői találkoztak, hogy a 
vezetőképzés kereteket újragondolva fogalmazzák meg a magyar cserkészet jövőbeni 
vezetőképzés útját. A 6 tagszövetség közel 40 résztvevője talált egymásra képzési szintek 
szerint, és nyíltak meg egymás felé a közös munka reményében! 
    
 
SzakágakSzakágakSzakágakSzakágak    (Vö. ASZ 9.§ a., f. és h. pontja)    
 
Regös szakág 
A regös szakág vezető nélküli léte mellett is az egyik legerősebb, bár szakmai szemmel nézve 
szétaprózott szakág. Miközben van tábor és van bál, mégis sok szempontból alaposabb 
átgondolást igényel a szakág felépítése. Év elején komoly munka kezdődött a szakmai 
berkekben, és folyamatos egyeztetéssel haladunk a megfelelő irányba a kellően meghatározott 
szakággá válás érdekében. 
 
Vízi szakág 
A Magyar Cserkészszövetség Vízi szakágának egyik legfontosabb küldetése, hogy a 
cserkészmunka továbbfejlesztéséhez, elsősorban a nagyobb cserkészkorosztályok számára 
megfelelő kereteket teremtsen, hogy újabb, az erejüknek, a lehetőségeiknek és a vágyaiknak 
megfelelő, az átlagosnál keményebb kihívásokkal nézzenek szembe, és ez által új lendületet 
kapjon a cserkészéletük. A 2009. június 6-án elfogadott új vízicserkész elképzelésnek 
megfelelően folytattuk a különpróbák rendszerének a kidolgozását. 
 
A különpróbákhoz (is) szükséges szakmai segédanyagok kidolgozása is folyamatos, azonban ez 
a munka még nincs olyan állapotban, hogy nyilvánosságra lehetne hozni. A 2008-ban 
elindított Vízicserkész Napló (http://vizicserkeszhu.blogspot.com/) mellett 2010 nyarán 
elkészült a Vízi szakág hivatalos honlapja is (http://vizi.cserkesz.hu/), amely elsősorban a szakági 
ismereteket kívánja összefoglalni, míg a Napló inkább híreket és érdekességeket gyűjt össze a 
szakági élet és a vízitúrázás világából, illetve minden olyanról, ami a vízi világgal összefügg, a 
hajózástól a tengeri és folyami élővilágig. 
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Járjuk a vizet! 
A 2010. évet egy – immár hagyományos – tavaszi kenus kormányosképzővel kezdtük, amelyet 
a központi régióban (elsősorban az I. és X. kerület) és a IV. kerületben hirdettünk meg. A képzés 
ennek megfelelően részben Budapesten, részben Veszprém közelében zajlott. Sajnos a 
központi záró túra és a próbáztatás az árvíz miatt 2011-re maradt. 
 
Az idei év legnagyobb erőpróbája a ConCordia vízi altáborának megszervezése és 
lebonyolítása volt. Az altábor parancsnoka az SZMCS mozgalmi és vízi vezetőtisztje, Asztalos 
Zoltán volt, de a törzs jó részét az MCSSZ képesített vízicserkész-vezetői tették ki. Örömmel 
láttuk, hogy a 2007-e és 2009-es VVK végzettjei szép számban vettek részt a munkában. 
Csaknem a tábor minden lakója (hozzávetőleg 1100) részt vett a vízi programon, ami 
egyedülálló az MCSSZ újjáalakulás utáni történetében. 
 
Néhány (főleg) vidéki csapatban továbbra is zajlik a többé-kevésbé aktív vízi élet. (pl. 14. sz. 
Holló – Esztergom, 923. sz. Pázmány Péter – Soroksár, 724 sz. Kossuth Lajos – Dunavarsány, 519. 
sz. Bálint Sándor – Szeged stb.), bár nagy érvágást jelentett, hogy 2009 végén az esztergomi 
csónakházat a város – értékesítési céllal – visszavette a cserkészek kezeléséből, így a 
hajóparknak új helyet kellett biztosítaniuk, és ez még mostanra sem rendeződött 
megnyugtatóan. Egy csapat kért és kapott vízi táborozási engedélyt (126. sz. Szent Imre cscs. – 
Veszprém). 
 
Barlangász szakág – Barit Barlangkutató Csoport 
A barlangász-szakág (Barit Barlangkutató Csoport) 2010. évi tevékenysége az eddigi évekéhez 
hasonlóan alakult. Érdeklődő cserkészőrsök számára kezdő barlangtúrákat vezettünk öt 
alkalommal. Tavasszal kósza és vándor korosztályú cserkészek számára két hónapos 
különpróbát szerveztünk budapesti és vidéki helyszínekkel, mely tanfolyamon összesen 15 fő 
vett részt. A szakág tagjai egész évben heti rendszerességgel vettek részt barlangtúrákon, 
illetve kutatási tevékenységet folytattak Magyarországon és Montenegróban. A hazai kutatás 
eredményeképpen 2010-ben 1200 m hosszúságban tárultak fel új barlangjáratok a 
Harcsaszájú-barlangban és a szomszédos Hideg- lyuk-barlanggal történő összeköttetés is 
megvalósult, mely által az ország negyedik leghosszabb barlangrendszere jött létre. 
 
Az Országos Iroda tevékenységeAz Országos Iroda tevékenységeAz Országos Iroda tevékenységeAz Országos Iroda tevékenysége    
    
Tagi szolgáltatások 
A Magyar Cserkészszövetség tagjai számára az Országos Iroda lehetőséget biztosított 
nemzetközi rendezvényeken, konferenciákon való részvételre. Pénzügyi lebonyolítóként 
közreműködött helyi szervezetek, szakágak pályázataiban. A központi könyvelés révén tiszta 
pénzügyi és jogi hátteret teremtett. Eszközök kölcsönzését, mobil-flotta tagságot, sportkártya 
tagságot tett lehetővé. Az elektronikus ügyintézés és az információáramlás gördülékenysége 
érdekében 195 db. levelezési listát, 350 db. drótposta átirányítást, 230 db. drótpostafiókot, 150 
db. honlapot működését biztosította. A honlapon lehetővé tette cserkész vagy cserkészbarát 
vállalkozásoknak megjelenését. Postai, telefonos, drótpostás ügyintézést egyaránt biztosított. 
központi és múzeumi, könyvtári, levéltári cserkészanyagokat elérhetővé tett. Mindemellett 
cserkészpark használatára kedvezményes áron nyílt lehetőség. 
 
Egységes Ifjúságnevelési Koncepció 
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A Magyar Cserkészszövetség pedagógiai programjának kísérleti része 2010. évben zajlott. 
Ebben az időszakban 7 cserkészcsapatot kértünk fel arra, hogy a megalkotott koncepciókat a 
gyakorlatban hasznosítsák/alkalmazzák. 
 
A csapatok mellé szakmai segítséget, mentorokat állítottunk, akik felügyelték a folyamatokat és 
segítették a csapatokat az elakadásokban. A mentorok és a csapatok közel 10 hónapot 
dolgoztak együtt. Erről a tagságot havi szintű beszámolóikkal tájékoztatták. 
 
A kísérlet több szempontból hasznos volt: azok a pedagógiai, módszertani kérdések, amiket 
megvizsgáltunk valóban égető fontosságú kérdések országos szinten. Ezek alapján 
megalkottuk a következő évek pedagógiai stratégiáját és irányvonalát, melynek módszerei és 
célrendszere erősítik a cserkészetünk jó gyakorlatait, de a kísérlet során feltárt problémákra is 
választ ad. 
 
Felfedezőtábor 
A tavalyi sikernek és a hathatósabb kampánynak köszönhetően idén ötször több gyereket 
tudtunk fogadni a táborba, ahol 8-14 éves nem cserkész gyerekek értékes cserkész-
élményekkel gazdagodhattak az öt napos turnusok során. Ebbe a táborba küldött résztvevőket 
az AGA Gyermekotthon is – olyan hátrányos helyzetű gyerekeket, akiknek jelentős tábordíj 
kedvezményt biztosítottunk. Idén először öt nagycsaládból származó gyereknek is tudtunk 
jelentős kedvezményt biztosítani Az MCSSZ adta a helyszínt és az eszközöket. 

 
 
Keltezés: 2011. ………….. 
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A MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉNEK RÖVID 
ÖSSZEFOGLALÁSA 

 
1. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Képzések, próbák, st. és 

tisztképzés. 
2. A hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése, pl. tábori segély, 

nagycsaládok támogatása, stb. 
3. Gyermek, és ifjúságvédelem, érdekképviselet. A csapat segítséget nyújt a társadalmilag 

káros és értékromboló hatások kivédésére.  
4. Szociális tevékenység, családsegítés, idősgondozás. A képzés e feladat ellátásának elveit 

ismerteti. 
5. Egészségmegőrzés. A képzés kiterjed az egészséges életmódra való nevelés 

elsajátítására. 
6.  Sporttevékenység. Kirándulások, tájékozódási versenyekhez szükséges tudnivalók 

elsajátítása. 
7. Kulturális tevékenység. Megismerteti az egyetemes és a magyar kultúra értékeit. 
8. Kulturális örökség megóvása. Felkészít a magyar épített és természeti értékek 

megóvására. 
9. Határon túli magyarsággal kapcsolatfelvétel. 
10. Természetvédelem. Szemétgyűjtés. 
11. Erkölcsi oktatás 
12. Elsősegélynyújtás elsajátítása 
13. Felkészítés katasztrófa lehárításra 
14. Karitatív tevékenység 
15. Téli vadetetés 
16. Nemzeti ünnepek méltó megünneplése. 
17. Népdalverseny 
18. Rovásírás verseny 
19. Közlekedési ismeretek átadása 
20. Vízi túrák szervezése 
21. Szavaló verseny 
22. Népi játékok tanítása 
23. Parlagfű irtása 
24. Növény és állatismeret oktatása 
25. Cserkészbál szervezése 
26. Kapcsolattartás a határon túli cserkészekkel 
27. Kapcsolattartás a Cserkész Világszervezettel, euro-atlanti integráció 

 
 
A részletesebb beszámolók a szervezet honlapján (cserkesz.hu) találhatók. 
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