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Az MCSSZ helyzete 

Az alapszabályt érintő legfontosabb változások 

A legutóbbi rendkívüli Országos Közgyűlés alkalmával, 2013. november 23-án 
elfogadásra került Alapszabályunk módosítása, mely számos ponton tartalmaz 
kiegészítő rendelkezéseket az idén áprilisban jóváhagyott szövegváltozathoz képest. 
 
A legfontosabb – csapatparancsnokok számára is lényeges – változás, hogy jogi 
személy ugyan ezután sem vehető fel a Szövetségbe, a korábbi fenntartó 
testületek, melyek az MCSSZ jogi személyiségű rendes tagjai voltak, az 
elfogadás napjától ismét rendelkeznek tagsági jogokkal. Tagsági joguk 
megszűnéséig a korábban általuk fenntartott cserkészcsapatban a felnőtt tag jogai és 
kötelességei illetik meg. Tagsági jogaikat törvényes képviselőjük útján képviselik a 
cserkészcsapatban. A jogi személy teljes jogú tag egyetlen általa fenntartott 
cserkészcsapat taglétszámához egy fővel hozzászámítandó. Amennyiben egy teljes 
tagsági joggal rendelkező jogi személy több cserkészcsapatot tart fenn, úgy a jogi 
személy írásban nyilatkozik, hogy az adott naptári évben melyik általa fenntartott 



cserkészcsapat tagja kíván lenni. A cserkészcsapat megszűnésének esetét kivéve a 
jogi személy egy adott naptári éven belül nem lehet másik cserkészcsapat tagja. 
[ASZ 13. § (2) bek.] A jogi személy teljes jogú tagok jogait és kötelességeit 
egyebekben az ASZ 18. §-a szabályozza. 
 
Ügyelni kell arra, hogy ugyan a csapatvezetőségnek nem tagja, 
de csapatküldöttnek a jogi személy teljes jogú tag mindenkori törvényes 
képviselője is megválasztható, így őt is meg kell hívni cserkészcsapat felnőtt tagi 
gyűlésére! 
 
További lényeges rendelkezés, hogy a működő vagy teljes jogú tagság 
megszűnik, amennyiben cserkészcsapatbeli tagsága három hónapon túl 
szünetel. A cserkészcsapat megszűnése esetén a cserkészcsapat aktív cserkésze 
három hónapon belül másik cserkészcsapatot kell, hogy válasszon annak érdekében, 
hogy tagsági viszonya ne szűnjék meg. Fontos, hogy erre a megszűnő csapat utolsó 
parancsnok feltétlenül figyelmeztesse a még meglévő csapattagokat. [ASZ 16-17. §] 
 
Új – az egyértelműséget segítő bekezdés – „A cserkészcsapat felnőtt tagi 
gyűlése” című alcím. Ennek értelmében a cserkészcsapat felnőtt tagi gyűlését 
összehívhatja a csapatparancsnok, a csapatparancsnok helyettese vagy a felnőtt 
tagok legalább egynegyede. [ASZ 26. § (1) bek.] Ezen eljárási szabály pontosítása 
azért is fontos, mivel a csapat teljes jogú tagjai önmaguk közül a csapat teljes 
taglétszámára vonatkozóan minden megkezdett 35 fő után választanak egy küldöttet 
és egy pótküldöttet, aki a cserkészcsapatot a kerületi küldöttgyűlésen képvisel. 
Felhívjuk a csapatparancsnokok figyelmét, hogy a csapatküldött megbízatása a 
következő – az adott mandátumra választott – csapatküldött megválasztásáig, de 
legkésőbb a választást követő év szeptember hónap 30. napjáig szól, ennek 
leteltével megszűnik. Mivel az új ASZ idén lépett hatályba, a 2014 év eleji kerületi 
küldöttgyűléseken az első alkalommal megválasztott csapatküldöttek még 
képviselhetik csapatukat, amennyiben nem került sor újabb csapatküldött-választásra 
vagy egyes küldöttek visszahívására. Mindezekre nem a csapatvezetőségi ülésen, 
hanem a cserkészcsapat felnőtt tagi gyűlésén kerülhet sor. 
 
Megszűnt azon szabály, miszerint kerületi küldöttgyűlésen kizárólag előírt 
képesítéssel rendelkező felnőtt tag delegálható küldöttnek az országos 
küldöttgyűlésbe, valamint az Országos Tanácsba. E feltétel ezentúl csak ajánlott 
[ASZ 35. (2) bek.]. 
 
További lényeges változás, hogy a kerületi elnökségek tagjai ezentúl megválasztás 
útján (a cserkészcsapat felnőtt tagi gyűlése által) lehetnek szavazati joggal bíró tagjai 
a kerületi küldöttgyűlésnek, ennek hiányában mindössze tanácskozási jog illeti meg 
őket. [ASZ 35. (4) bek.] 
 
Ezen elv jelenik meg az országos küldöttgyűlésen is, miszerint a kerületi és országos 
elnökség tagjai külön delegálás híján csak tanácskozási joggal vehetnek részt az 
ülésen. Hasonlóképpen, az Országos Tanács tagjai alapesetben tanácsokozási 
joggal vehetnek részt annak munkájában. [ASZ 40. § (4) és 41. § (4) bek.] 
 
Fontos eljárásjogi szabály végül, hogy az egyes szervek üléseire az érintett teljes 
jogú tagok részére a meghívót közvetlenül (az általa megadott elektronikus vagy 



postai levélcímen) kell megküldeni. Az OT, kerületi és országos küldöttgyűlésen túl 
igaz ez mind a csapatvezetőségi ülésre, mind a felnőtt tagi gyűlésre, de a tanácsadó 
testületek gyűlésérére is! [ASZ 61. § (4) bek.] 
 
Kollár Tamás (1002.) 
titkárságvezető 

Az Országos Elnökség döntései 

Istentől megáldott boldog karácsonyt kívánunk 

A várakozásunk beteljesült: megszületett a Megváltó! 
Istentől megáldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk minden cserkésznek, 
vezetőnek, önkéntesnek és munkatársnak, családtagnak és ismerősnek, 
barátainknak és támogatóinknak! 
 

 
 
Az OEség nevében 
 
Balu 
Solymosi Balázs cst. (205.) 
országos vezetőtiszt 

mailto:kollar.tamas@cserkesz.hu
mailto:balu@cserkesz.hu


Országos és regionális programok, események, 
képzések 

Daléneklési, népzenei, vers- és mesemondó verseny 2014 

 DALÉNEKLÉS 
 
Huszonharmadik alkalommal hirdetjük meg az MCsSz egyik legrégibb 
megmérettetését, amelyet világhírű cserkész operaénekesünkről, S i m á n d y Jóska 
báról neveztünk el, aki a 90-es években maga is több alkalommal volt e versenyek 
zsűrijének tagja. Biztató számunkra, hogy évről-évre minden korcsoportból szép 
számmal jelentkeznek erre cserkészeink. Újabban hangszeres versenyzők is 
indulnak (hegedű, furulya, citera stb.) Az eddigi hagyományt folytatva most is az 
országos cserkészbál napján, 2014. febr. 22-én, szombaton délelőtt 10:30-kor 
kezdődik a megmérettetés a budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban. (Budapest, 
XI.Villányi út 27.; a Móricz Zsigmond körtértől gyalogosan is hamar megközelíthető.) 
Változatlanul négy korcsoportban lehet jelentkezni egyénenként vagy őrsönként. A 
leányok és fiúk nem jelentenek külön kategóriát. 
 
Jelentkezés: 
Csapatparancsnoki ajánlással az egyes korcsoportok legjobb egyéni- és őrsi 
versenyzőit legkésőbb 2014. január 12-ig kell a Szövetség címére fölterjeszteni. 
Tüntessük föl: „Dalverseny”. A választott népdalok (esetleg értékes történelmi vagy 
népies műdalok) címét (kezdősorát) és a dalcsokrot szép kivitelezésű, népi- vagy 
cserkész motívumokkal díszített lapon az országos verseny helyszínén kell a 
zsűrinek átadni. Szerepeljen ezen a cserkész (vagy az őrs) neve, csapatának száma, 
elnevezése, csapatának pontos címe. Megjelenés cserkész egyenruhában vagy 
népviseletben. Az őrsvezető - korcsoportjától függetlenül - együtt énekelhet a 
többiekkel, de nem lehet szólistája. 
 
Az országos verseny menete: 
Nem lesz kötelezően előírt dal! Először - bemutatkozás után - egy 3-4 dalból álló 
csokrot kell megszólaltatni. (Hangot csupán az indításkor szabad megadni, közben 
nem!) Ez - főleg a tempó szempontjából - legyen változatos, a dalok hangnemileg 
összeillően                 kövessék egymást, szövegük azonos témakörben mozogjon 
(pl. jeles napok, szerelem, betyár- vagy katonaélet, erdők, vizek, hegyek, virágok, fák 
dalai), de ezek helyett a dalcsokor kötődhet közös származási helyhez (Erdély, 
Bukovina, Moldva, Kárpátalja, Felvidék, Bácska, Bánát, Kárpátalja, Dunántúl, 
Alföld,Szlavónia.) A dalok nehézségi foka, szövegtartalma legyen összhangban a 
versenyző cserkész(ek) nemével, életkorával. A dalcsokor elhangzása után a zsűri a 
beadott lapról megszólaltatásra kijelöl egy-két darabot. 
 
Korcsoportok és feltételek 
kiscserkészek (7—10 évesek) 
cserkészek (11—14 évesek) 
kószák (15—18 évesek) 
vándorok és mesterek (18 éven felüliek) 
Minden korosztálynál az elvárt ismert dalok mennyisége a próbarendszer szerinti. 
Forrásként ajánlott daloskönyvek: Tiszán innen, Dunán túl, „Virágos” (90-



es)sorozat, iskolai ének-zene tankönyvek, 101 magyar népdal, A mi dalaink, 
Cserkészek daloskönyve (Ez utóbbi három az MCSSZ kiadása.) 
Díjak: a legeredményesebb versenyzőket a Magyar Cserkészszövetség Orsz. 
Elnöksége ill. a zsűri jutalmazza. 
 
VERS- ÉS NÉPMESEMONDÁS 
Három korkategóriában hirdetjük meg ezt a versenyt: 
Kiscserkészek (11 éves korig): 3 vers (legalább 4 versszakkal) vagy 1 magyar 
népmese 
Cserkészek (15 éves korig): 4 vers (legalább 5 versszakkal) vagy 1 magyar népmese 
Kósza, vándor és mestercserkészek (18 éven felüliek): 5 vers (legalább 5 
versszakkal) vagy 2 magyar népmese 
Az választott vers legyen a korosztályának megfelelő kihívást jelentő. 
Előadásmódjában elvárjuk, hogy a korosztályának megfelelő módon adja elő, a vers 
hangulatának megfelelően. 
 
Az országos verseny menete: 
A zsűri a versenyzők által a helyszínen beadott szép, népi- vagy cserkész 
motívumokkal díszített lapról kiválaszt 1-2 költeményt vagy népmesét, és ezt kell 
hangulatosan, érthetően, jól tagolva megszólaltatni. A lapon szerepeljen a cserkész 
neve, csapatának száma, elnevezése, a csapat pontos címe. 
Csapatparancsnoki ajánlással az egyes korcsoportok legjobb egyéni- és őrsi 
versenyzőit legkésőbb 2014. január 12-ig kell a Szövetség címére fölterjeszteni. 
Tüntessük föl: „Vers- és mesemondás”. Megjelenés cserkész egyenruhában vagy 
népviseletben. Aki magyar költő versét adja elő, plusz pontokat szerezhet. 
Díjak: a legeredményesebb versenyzőket a Magyar Cserkészszövetség Orsz. 
Elnöksége ill. a zsűri jutalmazza. 
 
 
NÉPZENE 
Jelentkezés: 
Csapatparancsnoki ajánlással az egyes korcsoportok legjobb egyéni- és őrsi 
versenyzőit legkésőbb 2014. január 12-ig kell a Szövetség címére fölterjeszteni. 
Tüntessük föl: „Népzene”. A választott tájegység különböző jellegű dallamait a 
tájegységre jellemző mintákkal díszített lapon az országos verseny helyszínén kell a 
zsűrinek átadni. Szerepeljen ezen a cserkész (vagy az őrs) neve, csapatának száma, 
elnevezése, csapatának pontos címe. Megjelenés cserkész egyenruhában vagy 
népviseletben. 
Az országos verseny menete: Nem lesz kötelezően előírt dal! A bemutatkozás után a 
legfeljebb 5 perces csokrot elő kell adni. A dalok nehézségi foka, szövegtartalma 
legyen összhangban a versenyző cserkész(ek) nemével, életkorával. Korcsoportok 
és feltételek 
kiscserkészek (7—10 évesek) 
cserkészek (11—14 évesek) 
kószák (15—18 évesek) 
vándorok és mesterek (18 éven felüliek) 
Díjak: a legeredményesebb versenyzőket a Magyar Cserkészszövetség Orsz. 
Elnöksége ill. a zsűri jutalmazza. 
 
 



Eredményes felkészülést, sikeres vetélkedést kívánunk és további jó munkát! 
 
Simándy Józsefné (Jutka néni) és Ivasivka Mátyás cst.(Matyi bá) 

Sorozat a televízióban a magyar cserkészet történetéről 

4x26 perces film készült a magyar cserkészet történetéről 100 év vagány címmel. 
Sokszor láthatjuk majd a televízióban, különböző csatornákon. Az első vetítésre 
2013. december 30-án és 31-én kerül sor a Duna Televízióban. A kezdés időpontja 
7:35 és egy alkalommal 2 részt vetítenek le. Utána megkapjuk, és fent lesz a 
honlapunkon is. 
Ha a gyerekek nem hagynak aludni, ha úgy is korán kelsz, ha a gyerekeiddel 
közösen akarod nézni... ne habozz, használd ki az alkalmat! 
A véleményedet pedig örömmel várjuk! 
 
Balu 
Solymosi Balázs cst. (205.) 
országos vezetőtiszt 

Beszámolók 

INDABA beszámoló 

 A Magyar Cserkészszövetség november 23-án egész napos rendezvényre 
várta az ország területéről érkező cserkészvezetőket, akiknek bemutatták a 
folyamatban lévő szervezeti, módszertani fejlesztéseket, és azt, hogyan tudja 
hatékonyan segíteni a szövetség az önkéntes vezetők munkáját. 
 
Az Arany János Gimnáziumban a szövetség vezetőinek köszöntője, és az Ifjúság 
kutatás eredményei 2012 című előadás után tizenkét forgószínpadnál várták a 
csaknem kétszáz cserkészvezetőt a Kisközösségi Ifjúságnevelési Támogatás 
(TÁMOP) 5.2.8 projektben résztvevők, munkatársak és önkéntesek. Minden 
munkacsoport a saját területét mutatta be a hallgatóságnak, hogy ismertessék velük 
a kisközösség-fejlesztést segítő munkát. 
 
Az állomásokon bemutatkozott például a pedagógiai fejlesztő munkatársak hálózata, 
akik játékos cserkészmódszerekkel, különféle segédanyagokkal ismertették meg a 
cserkész vezetőket, a középkor vásári hangulatát idéző díszletek között. Januártól 
nyolc fejlesztő szakember fogja járni az országot, hogy segítsék a csapatok 
munkáját. 
 
Bemutatkozott a CSÖK is. A csapatalapítási összekötők hálózatára azért van 
szükség, mert az ország felében jelenleg nem működik cserkészcsapat. Így a 
hálózatépítőkre is komoly feladat vár: feladatuk, hogy minél több gyereknek 
lehetősége legyen egy-egy hozzá közeli cserkészcsapathoz csatlakozni. A projekt 
végére pedig legalább minden járási központban kell, hogy legyen egy csapat, ehhez 
a CSÖK-ök felkeresik és kapcsolatot teremtenek az egyházi iskolákkal, 
önkormányzatokkal, lelkészségekkel és plébániákkal. A hálózatépítő munkatársak 
azt szeretnék elérni, hogy a helyi közösségekben megtalálják azt a vezetőt, aki a 

mailto:balu@cserkesz.hu


legalkalmasabb egy cserkészcsapat irányítására, és azt a legalább két fiatalt, akik az 
őrsöket vezetik majd. 
.  
A titkársági munka és az ügyintézés összetett feladatait is átélhették a fiatalok egy 
szerepjátékban. Két csapatra osztva különböző szövetségi tisztviselők bőrébe kellett 
bújniuk a játékosoknak, mint például főtitkár, országos elnök, országos vezetőtiszt. 
Percenként kapott egy "bejövő postát" a főtitkár, akinek rendszerint valami sürgős 
ügyet kellett elintéznie, vagy váratlan eseményt megoldania. De volt olyan, hogy 
másodpercek alatt kellett döntenie: kire szignálja a levelet, azaz mely szereplő 
kezébe nyomja a papírcsíkot. A tisztségviselő szerepébe lévő csapattárs pedig 
villámgyorsan írt néhány szót, vagy félmondatot a füzetébe, hogy mit kellene lépnie, 
ezután kiértékelték a játékot. 
 
A kommunikációs munkacsoport termébe érkezve az új vándorkiállítás roll up-jai 
fogadták a belépőket (kiállítási és promóciós állvány). Itt arról hallhattak a résztvevők, 
hogy az eddig digitális formában elérhető Magyar Cserkész magazin és a hamarosan 
megjelenő Vezetők Lapja, és az egyetemi mintára „öregdiák” szervezetet életre hívó 
LégyKÉPben! című kiadványok januártól már nyomtatott formában is elérhetőek 
lesznek a csapatoknál, de addig is online verzióban olvashatóak a cserkesz.hu-n. 
 
A nevelési kézikönyvek munkacsoportjánál megtudhatták a vezetők, hogy készül az 
Egységes Ifjúságnevelési Koncepció, melynek keretében létrehoznak kilenc 
kézikönyvet, korosztálytól és vezetői státusztól függően. A nevelési módszertan nem 
változik, hanem egységesül, illetve kiegészül hazai és külföldi jó példákkal. 
 
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. munkacsoportja három kutatási tevékenységet 
mutatott be. Az egyik a hazai és nemzetközi példákat feldolgozó jó gyakorlat 
gyűjtemény, amely olyan szervezetekkel foglalkozik, amelyek például szociálisan 
hátrányos helyzetű térségekben, aprófalvas környezetben működnek, sikeresen 
használtak önkéntes munkát, esetleg családjuktól elszakadt gyerekeket integráltak a 
helyi közösségek életébe. A másik tevékenységi kör egy attitűdvizsgálat, ami az 
ifjúsági közösségneveléssel kapcsolatos véleményeket méri fel, végül egy 
akciókutatás keretében öt településen vizsgálják meg, hogy a közösségek 
létrehozása milyen akadályokba ütközik, ezeket hogyan lehet hatékonyan megoldani. 
Terveik szerint a tapasztalatok alapján öt módszertani ajánlásokat megfogalmazó 
kézikönyv készül.  
 
A Word Café elnevezésű délutáni program arra szolgált, hogy az ifjúságot érintő 
mindennapi kérdésekről kötetlen beszélgetéseket folytassanak az ország különböző 
területéről érkező cserkészvezetők. Az esti szórakozás előtt szakági bemutató volt az 
iskola sportcsarnokában. 
 
Nagy Emese 
MCSSZ kommunikáció 

Házunk tája... 

Cserkész kalendárium a Facebookon! 

http://nagy.or.emese@gmail.com/


 Kedves Cserkésztestvérem! 
 
Advent első napján egy alkalmazást indított a Magyar Cserkészszövetség a 
Facebook oldalán. 
 
Ez egy adventi kalendárium, mely minden nap egy jókívánságot, kedves üzenetet, 
idézetet, képet, receptet és még sok érdekességet rejt! 
 
Hogyan használd? 
Kattints a megfelelő nap ablakára, hogy megkapd a jókívánságot! Ha tetszett, oszd 
meg ismerőseiddel, vagy kedveld, hogy másokhoz is eljusson az advent üzenete a 
csapatodban, vagy más cserkészcsapatokban, kerületekben. 
 
A naptárat az alábbi linken éritek el: 
 
www.facebook.com/MCSSZ/app_1401770283395436 
 
 
Jó munkát, áldott adventet kívánunk! 
 
 
Mózer Bence csst. 
gyakornok 

Hodász Gábor a Példakép Alapítvány oldalán 

 KCST! 
 
Hodász Gábor csst. (442.) a Példakép Alapítvány oldalán a legjobbak között szerepel 
saját vállalkozásával. Kérjük, olvassátok el a vele készült interjút és szavazzatok rá, 
hogy példakép lehessen mindenki számára! 
 
"Szíve szerint mindenkit rábeszélne arra, hogy ne hagyja ki a vállalkozás kalandját. 
Hodász Gábor kamaszként élte és dolgozta végig édesapja cégalapítását, s néhány 
éves kitérő után visszatért oda, ahonnan indult, hogy családi vállalkozásukat 
továbbvigye és fejlessze." 
 
Az interjú az alábbi linken olvasható 
tovább: http://peldakep.blog.hu/2013/12/03/hodasz_gabor 
 
JM! 
 
Mózer Bence csst. 
MCSSZ kommunikáció 

Külügyi Hírek 

Tengertől tengerig - Izraeli kaland 

http://www.facebook.com/MCSSZ/app_1401770283395436
mailto:mozer.bence@cserkesz.hu
http://peldakep.blog.hu/2013/12/03/hodasz_gabor
mailto:mozer.bence@cserkesz.hu


 KCST! 
 
Az izraeli Héber Cserkészszövetség szeretettel vár külföldi (így magyar) 
cserkészeket is a Tengertől tengerig elnevezésű programjára. A túra nagy múltra 
tekint vissza, melyen 14-15 éves izraeli cserkészek vesznek részt és egy 4 napos 
túra keretében bejárják az országot a Földközi-tengertől a Galileai-tengerig. A túra 
folyamán a cserkészek Felső-Galilea tájain túráznak majd és minden éjszakát 
máshol töltenek majd. A program témája a természet szeretete és az 
együttműködés, miközben a résztvevők megismerhetik Izrael szépségeit is. A 
nemzetközi csapatok számára biztosítanak segítőt, aki végigkíséri őket a túrán. 
 
A résztvevők nagy száma miatt a program 12 különböző csoportban fog lefolyni, 
2014. április 4. és 13. közt. A túra minden csoportnak 4 napig tart, az indulás 
időpontját a regisztráció után tudjátok majd kiválasztani. Az indulási pont Észak-
Izraelben lesz, ahová Tel-Avivból külön busszal (2-3 óra) szállítják a résztvevőket. 
 
Részvételi feltételek: 

 14-18 éves cserkészek 
 a Magyar Cserkészszövetség aktív tagja 
 5 fő jelentkező felett kötelező egy őrsvezetőt is biztosítani, aki csak 18 év 

feletti lehet 

Szükséges felszerelés: cserkész egyenruha, hálózsák, túrazsák, túracipő, 
evőeszközök, kulacs, megfelelő (és meleg) ruházat, elemlámpa, WC-papír, 
kalap/sapka. MINDEN MÁS SZÜKSÉGES FELSZERELÉST (sátor, főzéshez 
szükséges eszközök és más felszerelés) A SZERVEZŐK BIZTOSÍTANAK! 
 
A túrát végigkísérik képzett egészségügyi szakemberek és biztonsági emberek. 
 
Részvételi díj: 

 résztvevőknek 250 euró 
 őrsvezetőknek 180 euró 

A részvételi díj tartalmazza: szállás, étkezés, buszköltség, biztonsági költségek, 
orvosi ellátás, belépőjegyek árát és a csomagszállítás költségeit a szállások közt. 
 
Jelentkezési határidő: 2014. január 15., az intercom@cserkesz.hu-ra küldött 
emaillel. 
 
Hetyey Annamária (702.) 
 
 
Jó munkát! 
 
Budapest, 2013. december 24., 

Az Országos Elnökség nevében 
Solymosi Balázs cst.  
országos vezetőtiszt  
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--  
Kiadja a Magyar Cserkészszövetség Országos Elnöksége 
http://www.cserkesz.hu/elnokseg/ 
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