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Tisztelt Országos Tanács, kedves Cserkésztestvérek! 

2019. március 9-én lettem megválasztva az Országos Tanács alelnökének. Az azóta eltelt év 

elég mozgalmasra sikerült. Ennek szerintem részben az az oka, hogy Kollár Tamás csst. (1020.) 

és jómagam javaslata alapján elindultak az online ülések. Így majd egy év távlatából szerintem 

sikeresnek és eredményesnek mondható a közös koncepciónk. Meglátásom szerint hosszú 

távon az MCSSZ más szerveiben is bevezetésre kerülhet. Itt szerintem fontos lenne, hogy ne az 

ülés napján kerüljön ki egy emlékeztető, hanem 3 vagy 4 nappal előbb. Emellett pedig növelni 

lehet az eredményességet, ha többen vesznek részt, mint eddig. Az is célszerűnek gondolom, 

hogy mindegyikhez létrehozzunk egy eseményt az ECSET naptárban. A discordhoz készítettem 

egy segédanyagot is. 

Szintén tavalyi javaslatom alapján került létrehozásra az Országos Tanács közös google drive 

meghajtója, amelyen az anyagjainkat és egyéb fájljainkat tároljuk. Ennek egyik előnye, hogy 

az újonnan listára került tagok, automatikusan ahhoz is hozzáférnek. A másik, hogy a 

későbbiekben így évekre visszamenőleg rendezetten meglesz minden szükséges dokumentum, 

ha bárki visszanézné. A megosztott meghajtókhoz készítettem egy segédanyagot is. 

A levelező listánkon azt gondolom, hogy az egyik legaktívabb tag vagyok. Folyamatosan 

nyomon követem az egyes ügyek alakulását és amennyire csak tudom alaposan körbe is járom 

őket. A legtöbb témához hozzászólok. 

Örülnék, hogy ha többen lennének aktívak a listán és az online üléseken, hogy ténylegesen 

megtudjuk ismerni mindenki véleményét és a tagság számára ténylegesen elfogadható döntések 

szülessenek. 

Az üléseken (mind a rendeseken, mind a virtuálisokon), ha szükséges volt helyettesítem az 

elnököt, de ha kellett a jegyzőkönyveztetést is vállaltam. Minden rendes ülésen részt vettem, 

több előterjesztést is benyújtottam. Az ülésekre mindig hamarabb érkezek, hogy segítsek Kollár 

Tamás (1020.) cserkészsegédtisztnek az előkészületeken, hogy ez már nem befolyásolja a 

pontos kezdést. 

A 2019-es decemberi OKGY-ra benyújtottam egy az OT-t érintő ASZ módosítási javaslatot, 

amelynek értelmében az OT tagok tanácskozási jogú tagjai a saját kerültük KKGY-jának. Ezt 

az OKGY elfogadta. 

Frissítettem a jelenléti ívek webes nyilvántartását, így újra megtekinthetők a cserkesz.hu-n az 

egyes üléseken való részvételek. Fejlesztettem is rajta, így már több adattal szolgál és 

áttekinthetőbbé vált a felület. Tervben van további fejlesztés, hogy még több statisztikai 

kimutatással szolgáljon. 
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Az előző évhez hasonlóan idén is elkészítettem egy általános éves beszámolót, amely végig 

veszi az OT előző naptári évben végzett munkáját. Úgy készítettem el, hogy könnyen 

szerkeszthető legyen, így mindenkinek csak a saját részét kell hozzátennie, hogy beszámolóként 

használhassa a KKGY-n. 

Már harmadik éve csinálom meg az év eleji „tiszta udvar rendes ház” nevű összesítést, amely 

egy áttekintés az OT tagjaira és póttagjaira nézve. Azt vizsgálom, hogy a ténylegesen 

megválasztottak nevei szerepelnek-e a honlapon és az ECSET-ben. Emellett mindenki aktív 

felnőtt tagi státuszban van-e, illetve, hogy mindenki rendelkezik-e érvényes éves jelentéssel és 

befizettet tagdíjjal. 

A nyár folyamán készítettem egy űrlapot, amelyen keresztül szabályzat módosítási 

javaslatokat lehet benyújtani. Ennek első körös feldolgozása, amely az akkut eseteket – ASZ és 

SZMSZ összeférhetetlenségeket – foglalta magába megtörtént. A további haladás okán 

folyamatosan történik az egyes sorok megvizsgálása. Nagyon köszönöm Harkay Péter (51.) 

cserkésztisztnek a segítséget és a rengeteg kitöltést. Nagyon alapos és átfogó anyagot adott át a 

OT számára, egy átgondolt jelölő rendszerrel együtt. Emellett természetesen többektől érkezett 

még visszajelzés, amelyek menté haladni tudunk. 

Az új VKSZ kapcsán kezdeményeztem egy találkozót az OVTT-vel, hogy meg tudjuk 

beszélni az egyes részeket és megértsük azok célját. Ez végül az Indaba alatt valósult meg, 

sajnos elég kevesen vettünk rajta részt, ennek ellenére sikerült haladnunk a témával és 

megismerni a másik fél nézőpontját. 

Folyamatosan javaslatokat teszek, hogy miben látok fejlődési vagy változtatási lehetőséget, 

de sok esetben ezekre semmilyen visszajelzést nem kapok. Több olyan gyakorlati meglátást 

tartalmazó e-mailem is volt, amelyre sajnos nem érkezett válasz. 

A novemberi ülés után elvettem a kapcsolatot a csapatmentorokkal, hogy közösen dolgozzunk 

ki az alakuló csapatok számára egy segédletet az alapítási kérelem adminisztrációja kapcsán. 

Az utóbbi időben több alakuló csapatnál is volt hiányosság vagy szabálytalanság. Ezt szeretném 

megszüntetni és támogatni a csapatokat, hogy minél inkább az aktív cserkész munkára tudjanak 

koncentrálni. Reményeim szerintem ez az anyag a tavasz folyamán elkészül és mindenki 

számára elérhető lesz.  

A WOSM tréningen azt gondolom, hogy jó lett volna ha részt vehetek, azonban előzetesen 

semmilyen tájékoztatást nem kaptam. A többi taghoz hasonlóan csak utólag értesültem róla. 

Meglátásom szerint egy ilyen tréning az egész OT számára hasznos alkalom lehet. 
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Február elején részt vettem a szakági konferencián, hogy meghallgassam a szakágakat és az 

igényeiket, mert szeretnék, hogy ők is rendesen részét képezzék a szabályzatainknak. Sajnos 

előbb el kellett jönnöm, így nem tudtam mindent meghallgatni, de továbbra is együtt dolgozok 

velük, hogy a lehető legkönnyebben végbe mehessen ez a folyamat. 

Akikkel beszélek az OT működéséről, azoknak mindig elmondom, hogy ha bármi problémát 

látnak azt jelezzék és módosítási javaslatot is bármikor tehetnek, akár a működésre, akár 

szabályzatokra nézve. Azt érzem, hogy sokan csak szidalmazzák az OT-t, de igazából nem is 

tudják hogyan is működik és könnyebb mindenért minket hibáztatni. Ezzel együtt azt is látom, 

hogy a mi megjelenésünk és kommunikációink is lehetne sokkal jobb. Az ECSET-et például 

nem használjuk annyira, mint lehetne. A meghívókat, a határozatokat és minden fontos 

információt ott is meg kellene osztanunk. A vezetőképzésekkel is egyeztethetnénk, hogy milyen 

anyagot adnak le az OT-ról, mert amit eddig hallottam az elég eltérő képet fest a számomra. 

Azonban továbbra is fontosnak és szükségesnek tartom a testületet. Közös munkával nagyon 

sok mindent eltudunk érni és szolgálni tudjuk a mozgalmat. 

A következő évre az eddig megkezdett munkát szeretném folytani. Új területnek tekintem az 

elektronikus ügyintézésre való átállást, hogy megkönnyítsük és gyorsítsuk az adminisztrációs 

folyamatokat. Ezt szeretném előkészíteni, hogy ha majd úgy adódik és elindul a rendszer, akkor 

szabályzati akadálya már ne legyen. 

Alelnöki munkám során semmilyen költségtérítésben nem részesültem, pénzügyekkel - az 

előterjesztéseket leszámítva - nem foglalkoztam, gazdasági tevékenységet nem végeztem. 

Kérem a tisztelt Országos Tanácsot a beszámolóm elfogadására és ezzel a további munkám 

támogatására. 

Kelt:  Jó munkát! 

Budapest, 2020. 02. 28. Kriszbacher Gergő cst. (217.) 
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