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Stratégia – lebontva…
A „Cserkészet 2027 – A Magyar Cserkészszövetség Stratégiai terve” c. dokumentum olyan megállapításokat és célkitűzéseket

tartalmaz, amelyek az MCSSZ legtöbb (mozgalmi és irodai) tevékenységére vonatkozóan iránymutatást adnak. Ez a stratégia egy
széles körben elfogadott (Országos Elnökségeken átívelő, az Országos Tanács által elfogadott) irány, ami természetesen
folyamatosan igényel finomhangolást.

Tavaly megkezdődött egy folyamat, amelyben a Stratégia által kijelölt irányt és a benne foglalt célokat szeretnénk az iroda
mindennapi működésére is „lefordítani” és konkrétabbá tenni. Ennek érdekében ún. Stratégiai Akcióterveket (STAT) készítünk és
különféle teljesítménymutatókat (KPI) határozunk meg azon részterületek vonatkozásában, amelyek az iroda hatáskörébe (is)
tartoznak.

A folyamat elején vagyunk. Az MCSSZ szervezeti felépítése igen komplex: sokdimenziós és sokszereplős szervezet vagyunk. Ebből
kifolyólag közös céljaink elérésének hatékonysága szorosan összefügg az egyes ügyek (fejlesztendő részterületek) kulcsszereplői
közti információáramlás hatékonyságával.

Az MCSSZ újjáalakulása óta számos fejlődési folyamaton ment keresztül. Sokak munkáját dicséri, hogy egyre több témában vannak
elkötelezett, hozzáértő személyek, lelkes munkacsoportok. Azáltal, hogy az iroda egy-egy projektnek köszönhetően megnőtt, és
a projektekben vállalt feladatok nagy részét tudtuk úgy alakítani, hogy a mozgalom fejlesztésére fordíthassuk, rendszerszintű
segítséget tudtunk nyújtani önkénteseink számára.

Ennek a helyzetnek folyományaként – megértve az információáramlás kulcsfontosságú szerepét – olyan tematikus „tereket”
kívántunk létrehozni a meglévő munkacsoportok mellé, amelyben függetlenül attól, hogy valaki önkéntes vagy munkavállaló,
találkozni tud az érintettekkel vagy legalább az ő véleményükkel. Így a stratégiai célok megvalósítása érdekében ún. kabineteket
hoztunk létre. Ezek a kabinetek egy-egy fejlesztési terület köré szerveződnek, nagyfokú rugalmasságot adva a kabinet
koordinátorának, hogy kiket és milyen rendszerességgel von be az egyeztetésekbe. A cél továbbra is a megfelelő
információáramlás biztosítása és az ügyek gondozása mellett konkrét döntési helyzetek megteremtése és a döntéshozók
megfelelő tájékoztatása, döntéselőkészítés.



Szervezeti felépítés
…

Ahhoz, hogy a STAT-okról beszélni tudjunk, fontos megérteni 
a jelenlegi szervezeti felépítést 

és az egyes szereplőket, munkacsoportokat.

…
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Országos 
Szakvezetők

Kerületi 
Szakvezetők

Mozgalmi munkacsoportok

Kabinetek

Bizottságok / Közösségek  

Irodai munkacsoportok

 Menedzsment
 Pénzügy
 Iroda-HR
 Kommunikáció & PR
 Friendraising
 Hálózat (mentorok)
 Program
 1.3.6. szakma
 1.12.1. szakma

 Gazdasági
 Ingatlan
 Jogi
 Digitális
 Külső kommunikáció & PR
 Belső kommunikáció
 Összmagyar
 Növekedési
 Táborozási
 Nevelési

Képzés-
vezetők

VK 
Kiképzők

 Mustármag lelki munkacsoport
 Zöld munkacsoport
 Gyermekvédelmi munkacsoport
 Cybercserkészek
 Fesztiválcserkészek
 Szakágak

 Országos Külügyi Bizottság
 Jogi Bizottság
 Felügyelőbizottság
 Etikai Bizottságok
 Lelki közösségek (Táborkereszt, Ichthüsz, Tábortűz)



Az irodai szervezeti munka színterei

CÉLJA: „MŰKÖDTETÉS”

Jellemzői:
 vezetők döntéstámogató 

testülete
 az információáramlás 

biztosítása
 a szervezeti egység 

megteremtése
 a munka- és együttműködési 

kultúra meghatározása 

CÉLJA: „FEJLESZTÉS”

Jellemzői:
 adott ügyben érintettek 

egyeztető fóruma
 az információáramlás 

biztosítása
 feladata a döntéselőkészítés 

és javaslattétel

CÉLJA: „MŰKÖDÉS”

Jellemzői:
 az operatív (napi) munka színtere
 egyértelmű feladatkiosztási és beszámoltatási 

viszony



kommunikációs 
és PR vezető

programos
vezető

friendraiser
munkatárs 

pénzügyi 
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szövetségi
igazgató

projekt-
menedzser (2)

országos 
iroda vezető

hálózat-
vezető

1.3.6 szakmai 
vezető

1.12.1. szakmai 
vezető

Réder
Kristóf

Körösztös
Dóra

Szilágyi-K.
Kata

Kovács
Andris

Siklósi
Rozália

Kollár 
Tamás

Harkay
Gabriella

Csemer
Patricia

Kádár
Cecília

Pólya 
Viktor
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Dóra

Szabó 
Márton

HR-es 
munkatárs

IT-s 
munkatárs

Irodai szervezeti 
struktúra

BOARD



szövetségi
igazgató

Pólya 
Viktor

Nem-irodai szervezeti 
struktúra

MCSSZ-tulajdonú cégek

Janusch
Veronika

Scoutmaster Kft. 
ügyvezető

Szórád 
Előd

Cserkészingatlanok Nkft. 
ügyvezető

Lechner Ödön Projekt
projektvezető

Nagy 
Zsuzsa

Lakatos 
Gergely

1.3.5. 
projektvezető

Határtalanul
projektvezető

MCSSZ-kötődésű projektek



Gazdasági Ingatlan Jogi

Külső 
kommunikációs 

és PR

Belső 
kommunikációs

Digitális Összmagyar

Növekedés és 
változás-

menedzsment
Táborozási Nevelési

Kabinetek (10)



Gazdasági Ingatlan Jogi

Külső 
kommunikációs 

és PR

Belső 
kommunikációs

Digitális Összmagyar

Növekedési Táborozási Nevelési

Kabinetek (10)

SCM

Gazdasági 
„Masterminds”

Nevelési 
„Masterminds”

Vezetőik csütörtökönként
találkoznak

Vezetőik hétfőnként
találkoznak



1. Gazdasági • gazdasági többlábonállás és az 
önállóság biztosítása

• a CSINP és a SCM egyeztető fóruma

• az MCSSZ stratégiai céljainak 
összehangolása a cégek 
működésével illetve a 
forrásteremtő tevékenységekkel

• minden MCSSZ-t érintő gazdasági 
kérdésben az illetékesség 
meghatározása

Koordinátor:

Pólya Viktor, szövetségi igazgató
polya.viktor@mcssz.hu

Később: Kovács András, pénzügyi vezető
kovacs.andras@mcssz.hu

Tagok:

• Cégvezetők:

• Szórád Előd, CSINP ügyvezető

• Janusch Veronika, SCM ügyvezető

• Munkavállalók:

• Kovács András, pénzügyi vezető

• Kollár Tamás, országos iroda vezető

• Szilágyi-Kovács Kata, friendraiser munkatárs

• Hegedüs Dóri, HR-munkatárs

• Fix önkéntes:

• Horváth Domokos, országos ügyvezető elnök

mailto:polya.viktor@mcssz.hu
mailto:kovacs.andras@mcssz.hu


2. Ingatlan • az MCSSZ ingatlankoncepciójának 
kidolgozása és a koncepció mentén 
döntések előkészítése, ügyvitel

• az MCSSZ ingatlanállományának 
gondozása, fejlesztése

• kapcsolattartás az MCSSZ nem-országos 
szintű ingatlanállományának fenntartóival, 
üzemeltetőivel (szükség esetén 
segítségnyújtás)

Koordinátor:

Pólya Viktor, szövetségi igazgató
polya.viktor@mcssz.hu

Tagok:

• Cégvezetők:

• Szórád Előd, CSINP ügyvezető

• Janusch Veronika, SCM ügyvezető

• Munkavállalók:

• Kovács András, pénzügyi vezető

• Kollár Tamás, országos iroda vezető

• Fix önkéntes:

• Horváth Domokos, országos ügyvezető elnök

mailto:polya.viktor@mcssz.hu


3. Jogi
• Irodai munkajogi ügyek
• Csapatok civiljogi segítése
• GDPR-kompatibilis adatvédelmi 

szabályzat
• Kockázatkezelés, felelősségbiztosítás
• Netikett

• OE támogatása
• JB támogatása
• OT támogatása
• OKGY-k támogatása
• FEB- és EB-ügyek irodai vonatkozásainak 

gondozása

Koordinátor:

Kollár Tamás, országos iroda vezető
kollar.tamas@mcssz.hu

Javasolt tagok:

• Munkavállalók:

• Kollár Tamás, országos iroda vezető

• Hegedűs Dóri, HR-munkatárs

• Nem-fix önkéntes:

• Gresz Orsolya, GDPR-szakértő

• Tóth Réka, Felügyelő Bizottsági delegált

• Springer Bence, Jogi Bizottsági vezető

• ???, Etikai Bizottság delegált

mailto:kollar.tamas@mcssz.hu


4. Digitális
• Irodai működés segítése

• Rendszergazdai feladatok
• Szoftverek
• G-suite szolgáltatások

• Gazdasági önállóság támogatása
• Honlapok
• CRM-rendszer
• Crowdfunding oldalak

• Mozgalom támogatása
• Nyilvántartások (ECSET-fejlesztés)
• Módszertani felületek (pl.: peldaul.hu)
• G-suite szolgáltatások megismertetése

• Külső kommunikációs felületek
• Holnap (cserkesz.hu)
• Közösségi média

Koordinátor:

Szabó Márton, IT products owner
szabo.marton@mcssz.hu

Tagok:

• Munkavállaló:

• Szabó Márton, IT products owner

• Fix önkéntes:

• Horváth Domokos, országos ügyvezető 
elnök

• Rudan János, országos elnökségi 
tanácsadó

• Ronkay János, ECSET-guru

• Szórád Előd, ex-informatikai vezető

mailto:szabo.marton@mcssz.hu


5. Külső 
kommunikáció 

és PR
• cserkesz.hu

• közösségi média felületeink 
(Facebook, Instagram, YouTube)

• EFOP hírlevelek

• PR, civil együttműködések

• külső megjelenés
• plakátok

• interjúk (pl.: rádió, tv)

Koordinátor:

Réder Kristóf, kommunikációs 
és PR vezető
reder.kristof@mcssz.hu

Tagok:

• Munkavállalók:
• Réder Kristóf, kommunikációs és PR vezető

• Száler Tímea, PR szakmai munkatárs

• Szilágyi-Kovács Kata, friendraiser munkatárs

• Fliegh Péter, csapatmentorok kommunikációsa

• Nagy Emese, kommunikációs munkatárs

• Önkéntes:
• Bedekovics Péter, országos elnök

• Szatmári Nóra, OE-t segítő kommunikációs

mailto:reder.kristof@mcssz.hu


6. Belső 
kommunikáció

• cserkészvezetők elérése, 
információáramlás csatornáinak 
stratégiai szintű tervezése, 
gondozása

• mentorhálózat segítése

• az országos iroda és a mozgalom 
közti kommunikáció biztosítása

• levelezőlisták gondozása

• ECSET-hírlevél

• IT-felületeink belső kommunikációs 
fejlesztése

Koordinátor:

???

Javasolt tagok:

• Munkavállalók:

• Harkay Gabriella, hálózat vezető

• Kollár Tamás, országos irodavezető

• Czinege András, felkészítési vezető

• Réder Kristóf, kommunikációs és PR vezető

• Önkéntes:

• Hegyi Armand, országos vezetőtiszt

• ???, KE-tagok (1-2 fő)

• ???, VK-képzésvezetők



7. Összmagyar • kapcsolattartás a határon túli 
szövetségekkel

• Kárpát-medencei csapatmentor 
hálózat működtetése

• az MCSSZF és az ÖCSI támogatása

• határon átívelő együttműködések, 
civil partnerségek segítése

Koordinátor:

Kádár Cecília, Kárpát-medencei 
fejlesztési vezető
kadar.cecilia@mcssz.hu

Javasolt tagok:

• Munkavállalók:

• Kádár Cecília, Kárpát-medencei 
fejlesztési vezető

• ???, határon túli csapatmentorok delegáltjai

• Önkéntes:

• Bedekovics Péter, országos elnök

• Lendvay-Lindner Imre, MCSSF-elnök

• Virág András, ÖCSI-iroda vezető

mailto:kadar.cecilia@mcssz.hu


8. Növekedési • változásmenedzsment 
• monitorozás
• a taglétszámmal kapcsolatos változások 

nyomonkövetése
• ECSET

• csapatalapítások segítése
• felnőttképzés (alapképzés)
• kézikönyv

• alumni
• koncepcióalkotás, információgyűjtés
• Gubacs Fesztivál szakmai tartalmának 

kidolgozása
• FECSKE-fejlesztése

Koordinátor:

Szilágyi-Kovács Kata, friendraiser
munkatárs
szilagyi.kovacs.kata@mcssz.hu

Tagok:

• Munkavállalók:
• Szilágyi-Kovács Kata, friendraiser

munkatárs

• Pótó Judit, szakmai munkatárs

• Molnár Nikolett, hálózatvezető-helyettes

• Fix önkéntes:
• Hegedűs Szilveszter, országos elnökségi 

tanácsadó

• Rozgonyi Róbert, 789. cserkészvezető

mailto:szilagyi.kovacs.kata@mcssz.hu


9. Táborozási
• a magyar cserkészmozgalomban elterjedt 

táborozási kultúránk értékeinek felülvizsgálata, 
megőrzése, fenntartása

• táborozással és engedélykéréssel kapcsolatos 
ismeretterjesztés, kampányok

• helyi együttműködések, közös programok a 
természetvédőkkel, erdészekkel, nemzeti 
parkokkal, jobb táborhelyek, stb.)

• a szövetség stratégiai partnerségei és 
érdekérvényesítő képessége révén új 
lehetőségek keresése

Koordinátor:

Arany János, táborozási szakmai 
munkatárs
arany.janos@mcssz.hu

Javasolt tagok:

• Munkavállalók:

• Arany János, táborozási szakmai munkatárs

• Önkéntes:

• Kuti Szilárd, országos elnökségi tanácsadó

• Sztrakay Ferenc, ex-országos táborozási 
szakvezető

• ???, cserkész erdészek

mailto:arany.janos@mcssz.hu


10. Nevelési • „EINK” frissítése

• cserkész (korosztályi) kiadványok

• INDABA

• VK-k / VTK-k / TTK-k segítése

• vezetőképzési konferencia

• IT: peldaul.hu, ECSET, EVOK stb.

• KKK-támogatása

• KET-támogatása

Koordinátor:

Czinege András, felkészítési vezető
czinege.andras@mcssz.hu

Tagok:

• Munkavállalók:

• Czinege András, felkészítési vezető

• Arany János, táborozási szakmai munkatárs

• Fix önkéntes:

• Hegyi Armand, országos vezetőtiszt

• Kuti Szilárd, országos elnökségi tanácsadó

• Kempler Soma, I. kerületi vezetőtiszt

• Bayer Kinga, OPK parancsnok

mailto:czinege.andras@mcssz.hu


STAT-ok és KPI-jok



„ … a tervek haszontalanok, 
a tervezés viszont elengedhetetlen.” 

(D.D. Eisenhower)



STRATÉGIA

AKCIÓTERVEK + TELJESÍTMÉNYMUTATÓK



A Cs2027 építőkövei – Stratégiai akciótervek (STAT)
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Állománygyűlés
2019. december

Finomhangolás

2020.január-április

OKGY 
2020. május

1.

2.

3.

Első verziók
(mindegyikről egy 10 perces prezentáció)

Egyeztetés különféle testületekkel 
(pl.: OT, KET stb.)

Bemutatás az OKGY-n
(amit már lehet)



Módszertan - STAT



A Stratégiai Akciótervek (STAT) felépítése
I. Kontextusteremtés (2 oldal)
✔ Helyzetértékelés (adatok, eredmények, kitekintés…)
✔ Miért fontos ezzel a témával foglalkozni? 

Hogyan illeszkedik a Cs2027-es stratégiához? Az összmagyar cserkész stratégiához? Az EINK-hez?
✔ Alapelvek

II. Analízis (2 oldal)
✔ Stakeholder-analízis (az érintettek meghatározása)
✔ Problémafa / Célfa
✔ Pain&Gain elemzés (buyer persona = cspk.)
✔ Egyéb elemzés (szükség esetén)

III. Célkitűzések (1 oldal)
✔ Mérföldkövek (OKR)

▪ 2020 május
▪ 2020 december
▪ 2021 május
▪ Javaslat a következő 2 évre

✔ Önkéntesekkel történő együttműködés formája



Stakeholderek (érintettek). Mindazok a személyek vagy csoportok, akikkel az MCSSZ lényeges, tartós és kölcsönös 
kapcsolatban áll, akiket figyelembe kell venni a szervezeti célok elérésében, és akik részvétele s támogatása kritikus az 
MCSSZ működésének sikerében. Mindenki, akinek érdeke fűződik az MCSSZ működésének sikeréhez vagy bukásához...

Stakeholder analízis célja a különböző érintettek valamint az általuk leginkább befolyásolt kérdések közötti kapcsolat-
rendszer feltárása és felvázolása.

Érintettek 
megnevezése

Mi az 
érdekük/szerepük 
az adott témában?

Érdekeltségük 
mértéke? (1-5)

Befolyásuk 
mértéke? (1-5)

Milyen lehetőség van a 
motivációjuk és az érdekeltségük 

megváltoztatására?
Megjegyzés

1

2

3

4

1.1. Stakeholder-analízis



1.2. Stakeholder-analízis



2.1. Problémafa
Okozat

Ok



2.2. Célfa

Eredmény

Feltétel



3.1. Pain & Gain analízis

Ő egy random csapatparancsnok… … és azt vizsgáljuk, hogy az egyes fejlesztések mekkora 
erőfeszítéssel és hozadékkal bírnak a cspk-k körében.



https://www.youtube.com/watch?v=L4N1q4RNi9I&list=PL134D2456B0B2141A&app=desktop

Röviden a célja az, hogy az erőfeszítéseket közös irányba rendezze.

A hosszútávú statikus, akár vízesés szerű tervezés helyett egy agilisabb megközelítést javasol. 
Rövidebb (jellemzően negyedéves és éves) ciklusokra jelöl ki célokat, amelyekhez a szervezetek könnyebben alkalmazkod-
hatnak és reagálhatnak a változásokra.

4.1. OKR  =  Objective & Key Results

Objective: könnyen megjegyezhető, kvalitatív leírás az 
elérendő célról. Legyen tömör, inspiráló és vonzó. Legyen 
kihívás a munkacsoportnak és motiválja őket. Összesen 3-4 
„objective” definiálása bőven elég, ennél többre nem fognak 
emlékezni a munkacsoportok.

Key Results: kvantitatív mérőszámok halmaza, amelyek 
közelebb visznek az „objective” eléréséhez. Mindegyik 
„objective” esetében 2-5 „key result”-ot érdemes felvenni.

https://www.youtube.com/watch?v=L4N1q4RNi9I&list=PL134D2456B0B2141A&app=desktop


Módszertan - KPI



KPIs =  Key Performance Indicators
- főbb teljesítménymutatók -



KPIs =  Key Performance Indicators
- főbb teljesítménymutatók -

 KPI-t valamilyen folyamat vagy művelet monitorozására szokás alkalmazni.

 Jelenleg a KPI-jok meghatározása zajlik, nincsenek még pontosan definiálva,
hogy mit és milyen gyakran mérünk.

 Amint ez megvan, azt is fontos meghatározni, hogy kik tekintik át
rendszeresen az egyes KPI-jok változását. Vannak elképzelések, de ez még
finomhangolást igényel.



KPIs =  Key Performance Indicators
- főbb teljesítménymutatók -

1.Measures 
(Mutatók)

2. Metrics
(Kontextusos mutatók)

3. KPIs
(Fő teljesítménymutatók)

 Ide tartoznak a 
mért (nyers) 
értékek és azok 
aggregált
verziói

 Ide sorolhatók mindazok a 
mutatók amelyek a mért 
értéket önmagához, vagy 
valamilyen elváráshoz 
viszonyítjuk

 Változás tervhez képest, 
változás előző év azonos 
időszakához képest, stb.

 Kifejezik a mért érték mellett azt 
is, hogy az határértéken betül van-e 
vagy sem

 Ezen kívül a trendek bemutatására 
is szolgál

Itt tartunk most, ezeket gyűjtjük



Forrásteremtés STAT
Stratégiai Akcióterv 2019-2023

Felelős: Szilágyi-Kovács Kata



https://magazin.cserkesz.hu/2019/01/megjelent-a-cserkeszet-2027/

https://magazin.cserkesz.hu/2019/01/megjelent-a-cserkeszet-2027/








Kontextusteremtés 1.

• MCSSZ aktív és valaha volt tagsága több tízezer fős
• MCSSZ holdudvara (szülők, barátok, kollégák, stb.) több százezer fős

• Elszórt, nem egységes, kampányszerű forrásteremtő munka

• Mik tartoznak ide?
• Támogatások, adományok
• Céges kedvezmények
• MCSSZ szolgáltatások

• Eddigi eredmények
• Céges kedvezmények – használjuk?
• Képzések (TTK) – elkezdődött
• Naptár – pilot
• Céges adatbázis 0.1
• Támogatói felület 0.5 --> márciusig
• Barion beillesztése megkezdődött

Elköteleződés

Tudatosság

Lehetőség

Motiváció



Kontextusteremtés 2.

1. Miért fontos ezzel a témával foglalkozni? 
 Gazdasági önállóság vs. Politikai függetlenség
 Edukáció - „A cserkészet önkéntes” vs. „Szükségünk van 

forrásra”
 Kihasználatlan potenciál
 Felnőtt korosztályunk számára lehetőség az aktivitás 

megtartására
 Partnerségek kialakítása
 Értékajánlat 

2. Hogyan illeszkedik a Cs2027-es stratégiához? 
 Képzések szervezése
 Növekedés
 Gazdasági önállóság
 Társadalmi hatás
 Ismertség, elismertség

3. Az összmagyar cserkész stratégiához? 
 Szeretet
 Nem tudom, még nem láttam a stratégiát

4. Az EINK-hez?
 Pénzügyi tudatosságra nevelés
 TTK-k
 ???



Kontextusteremtés 3.

Alapelvek
 Tiszta szándékú támogatások
 Értékközösség, érték alapú kapcsolódások
 Max. ötleteket, projekteket „adunk el”, nem az értékeinket
 Mozgalmi szempontok is!



1. Stakeholder-analízis

1

1 cserkész

2 cserkészvezető

3 cserkész közeli (pl.:családtag)

4 inaktív cserkész (pl.: alumni)

5 random jóindulatú emberek

6 cégvezető

7 döntéshozó (pl.: intézményvezető, politikus)

8 híresség

9 cserkésztermékeket gyártó cég

10 céges partnerek

11 szolgáltatók, akikkel kapcsolatban voltunk

12 ahol dolgozik cserkész

13 ahol cserkész a vezető/döntéshozó

14 hidegmegkeresés (értékrendhez illeszkedő)

15
forrásokat kezelő politikusok, 
intézményvezetők

16
forrásokat kezelő egyházi döntéshozók, 
püspökök

17 hazai alapok

18 nemzetközi alapok

19 EU-s döntéshozók

B
e
fo

ly
á

s
 m

é
rt

é
k

e

Érdekeltség mértéke
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17 18
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VONJUK BE ŐKET

INFORMÁLJUK ŐKET

MIN. ERŐFESZÍTÉS

KULCSSZEREPLŐK



Gazdasági 
önállóság 50%-a

Tudás- és 
tapasztalathiány

Kitől, kinek, mire 
kérjünk?

Értékvita

„Minek nekünk pénz, a 
cserkészet önkéntes.”

Mi az üzenet? Mit „adunk el”?

Mozgalmi 
szempontok 
eltérhetnek a 
szövetségitől

Nincs adatbázis
Nincs kidolgozott 

koncepció, 
tudatosság

Kapacitáshiány 

(erő-forrás)

Mi lesz 2020 után? Megtérül-e 
a befektetés? Mire elég a 

befolyt összeg?

2. Problémafa



Legyen pénz 

(meg minden más 
is)

Képzések

Csapat és 
szövetségi szinten 

is

Gyakorlat 

„just do it!”

Értékajánlat 
támogatóknak

Szemléletformálás

Cserkész-kompatibilis 
üzenetek megfogalmazása

Mozgalmi és 
szövetségi 

szempontok 
összehangolása

Adatbázis 
felépítése

FECSKE + 
alumni + egyéb

Kidolgozott 
koncepció, 

tudatosság, éves 
terv

Kommunikációs 
csapat bevonása 

Kapacitás (erő-
forrás) bővítése

3. Célfa



4. Pain & Gain Analízis 
| a csapatparancsnokok szempontjából |

Tanulás

Fókusz a 
nevelésen



Célkitűzések
2019.dec. – 2020.máj.

2019.de
c.

2020.má
j.

2020.de
c.

2021.má
j.

2021.de
c.

2022.má
j.

2022.de
c.

2023.má
j.

Éves terv:
- Évkörhöz,
- Kommunikáci

ós tervhez,
- Programokho

z illesztve 

Működő 
támogatói oldal: 
- Barion v. 

Paypal
beillesztés

- Támogatói 
szintek és 
üzenetek

CRM:
- Beindított CRM 

szoftver,
- Meglévő 

adatbázissal 
feltöltve,

- Kiküldött első 
„hírlevél”

Céges 
támogató:
- Elkészített 

bemutatóanya
g (üzenet és 
eredmények)

- Értékkapcsolt 
céges lista 



Célkitűzések
2020.máj. – 2020.dec.

2019.dec. 2020.máj. 2020.dec. 2021.máj. 2021.dec. 2022.máj. 2022.dec. 2023.máj.

Éves tervhez igazodva



Célkitűzések
2020.dec. – 2021.máj.

… hamarosan

2019.dec. 2020.máj. 2020.dec. 2021.máj. 2021.dec. 2022.máj. 2022.dec. 2023.máj.



Javaslatok két évre
2021.máj. – 2023.máj.

Ember, aki csinálja
Bejáratott partnerek, csatornák, módszerek, üzenetek
Megtérülő befektetések
Mozgalmi igények kiszolgálása

2019.dec. 2020.máj. 2020.dec. 2021.máj. 2021.dec. 2022.máj. 2022.dec. 2023.máj.


	Slide1
	Stratégia – lebontva…
	Slide3
	Slide4
	Slide5
	Slide6
	Slide7
	Slide8
	Slide9
	1. Gazdasági
	2. Ingatlan
	3. Jogi
	4. Digitális
	5. Külső kommunikáció �és PR
	6. Belső kommunikáció
	7. Összmagyar
	8. Növekedési
	9. Táborozási
	10. Nevelési
	Slide20
	Slide21
	Slide22
	Slide23
	Slide24
	Slide25
	Slide26
	Slide27
	Slide28
	Slide29
	Slide30
	Slide31
	Slide32
	Slide33
	Slide34
	Slide35
	Slide36
	Slide37
	Slide38
	Slide39
	Slide40
	Slide41
	Slide42
	Slide43
	Slide44
	Slide45
	Slide46
	Slide47
	Slide48
	Slide49
	Slide50
	Slide51
	Slide52
	Slide53
	Slide54

