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A Vezetőképzési, Képesítési, Megbízatási és Igazolási Szabályzat (továbbiakban VKMISZ) a Magyar 
Cserkészszövetség (továbbiakban MCSSZ) Országos Intéző Bizottsága által a 2000. október 7-i ülésen 

jóváhagyott és ez időponttól hatályos szabályzata. 

1. Alapfogalmak 

1. Vezetőképzés  

Az MCSSZ működéséhez szükséges valamely megbízatással járó feladat ellátásra való 
felkészítés, jelen szabályzat szerint. 

2. Képesítés  

Az MCSSZ céljainak megvalósítása érdekében meghatározott feladat ellátásához előírt 
ismeretek, módszerek és készségek elsajátítása után próbával elnyert cserkészvezetői 
fokozat. 

3. Megbízatás  

Az MCSSZ egy működő tagjának kijelölése valamilyen feladat ellátására. 

4. Cserkészvezető  

Aki a cserkészmódszer alkalmazásával az Alapszabályban rögzített cél elérése érdekében 
az alapelvek szellemében, érvényes megbízatás birtokában cserkészeket nevel és irányít. 

5. Igazolás  

A képesítés megszerzésének, illetve a megbízás tényének szabályosságát bizonyító irat. 

2. Cserkészvezetői munka végzése 

1. Cserkészvezetői munka végzésének feltételei  

Az MCSSZ bármely szervezeti egységénél cserkészvezetői munkát csak megfelelő 
képesítés és megbízás birtokában szabad végezni. 

Ideiglenes rendelkezés 

Alapos indok esetében a képesítés tekintetében a megbízó szerv felmentést adhat három 
éves időtartamra, amíg a jelölt megszerzi a képesítést. 

3. Képesítések 

1. Az őrsvezetői képesítés  

Az őrs vezetéséhez szükséges ismeretek, módszerek és készségek elsajátításának szintje. 

2. A cserkésztiszti képesítések  
1. A segédtiszti képesítés  

Egy 2-4 őrsből álló egység vezetéséhez szükséges ismeretek, módszerek és 
készségek elsajátításának szintje. 



2. A cserkésztiszti képesítés  

Egy cserkészcsapat vezetéséhez szükséges ismeretek, módszerek és készségek 
elsajátításának szintje. 

3. A vezetőképzői- korosztályi és szakági képesítések  

1. A kiképzői képesítés  

A megfelelő szintű általános képesítés megszerzése után, annak kiegészítéseként 
megszerzett ismeretek, módszerek és készségek elsajátításának szintje. 

2. A képzésvezetői képesítés  

Egy vezetőképzési folyamat megszervezéséhez és vezetéséhez szükséges 
ismeretek, módszerek és készségek elsajátításának szintje. 

3. A korosztályi és szakági képesítések  

A megfelelő szintű általános képesítés megszerzése után, annak kiegészítéseként, 
az illetékes korosztályi- vagy szakági vezetőtiszt által kidolgozott és engedélyezett 
képzésen megszerzett ismeretek, módszerek és készségek elsajátításának szintje. 

4. A képesítések megszerzése  

A képesítés megszerzéséhez az általános- és vezetői szintenként előírt feltételek 
együttes teljesülése szükséges. 

1. Általános feltételek:  

• Csapatparancsnoki ajánlás,  
• az előírt életkor betöltése a képesítés megszerzésének évében,  
• életkorának és felekezetének megfelelő vallásos életvitel és a működési hely szerinti vallási 

közösség vezetőjének ajánlása,  
• a megfelelő képzés eredményes elvégzése és az ennek folyamán előírt feladatok és próbák sikeres 

elvégzése, melyet a képzés vezetője igazol,  
• a Magyar Köztársaság határain kívül élő cserkész esetében a területileg illetékes 

cserkészszövetség előzetes írásbeli engedélye.  

1. Vezetői szintenként előírt feltételek  
1. Az őrsvezetői képesítés esetében  

• 13 éves életkor és ennek megfelelő iskolai végzettség,  
• legalább 3,5 tanulmányi átlag � a jelentkezés megelőző tanulmányi félévben,  
• a jelentkezésig legalább egy évi cserkészmúlt,  
• az I. cserkészpróba letétele,  
• a jelentkezésig legalább egy csapattáboron való részvétel,  
• legfeljebb 18 éves életkor,  
• érvényes cserkészigazolvány.  



1. A cserkésztiszti képesítések esetében  
1. A segédtiszti képesítés esetében  

• 18 éves életkor,  
• középiskolai végzettség,  
• őrsvezetői képesítés, vagy a felnőttek részére szervezett alapozó képzés elvégzése,  
• legalább két éves cserkészmúlt (alakuló csapat esetében felmentés kérhető az országos 

vezetőtisztektől),  
• a cserkésztiszti fogadalom letétele.  

1. A tiszti képesítés esetében  

• 24 éves életkor és érettségi, vagy felsőfokú végzettség,  
• segédtiszti képesítés,  
• 2 év segédtiszti gyakorlat.  

1. A vezetőképzői képesítések esetében  

1. A kiképzői képesítés esetében  

• segédtiszti képesítés,  
• legalább egy vezetőképzői folyamaton kiképzőként való folyamatos munka,  
• azon vezetőképzési folyamat parancsnokainak ajánlása, melyeken részt vett.  

1. A képzésvezetői képesítés esetében  

• felsőfokú végzettség,  
• cserkésztiszti képesítés,  
• kiképzői képesítés,  
• legalább két vezetőképzési folyamaton szerzett kiképzői gyakorlat,  
• azon vezetőképzési folyamat parancsnokainak ajánlása, melyeken részt vett.  

1. A vezetőképzés  

1. A vezetőképzés célja  

a leendő vezetők felkészítése a cserkészmódszer alkalmazásával egy adott vezetői feladat 
ellátására, erősíteni a résztvevőkben a cserkész szellemiséget, a hivatástudatot, az 
elkötelezettséget a cserkészet és a cserkésznevelés iránt. 

2. A vezetőképző testület  

A vezetőképzési feladatokat a MCSSZ országos Vezetőképző Testülete látja el. 

A testület vezetői: az országos vezetőképző vezetőtisztek. 

Tagjai: a kerületi vezetőképző vezetőtisztek, ezek hiányában a kerületi vezetőtisztek. 

A kerületek vezetésének segíteniük kell az illetékes kerületi leány és fiú vezetőtisztek 
részvételét, vagy azok megfelelő szintű helyettesítését. 



3. A vezetőképzés szervezése  

1. A vezetőképzési feladatok megosztása  

Az őrsvezető és segédtisztképzés a kerületek feladata, ezért célszerű a 
cserkészkerületekben vezetőképző törzset szervezni, mely őrsvezető és segédtiszt 
kiképző egységekből áll. Vezetőjük, a kerületi vezetőképző vezetőtisztek, illetve 
ahol ilyenek nincsenek, ott a kerületi vezetőtisztek. A cserkészkerületek 
vezetőképző törzseinek munkáját az országos vezetőképző vezetőtisztek hangolják 
össze. 

A cserkésztisztek, a kiképzők és a képzésvezetők képzése az MCSSZ feladata, 
melyet az országos vezetőtisztek irányításával és felügyeletével az Országos 
Vezetőképző Testület hangol össze. 

Megjegyzés: a cserkészkerületek támogatásával egyes kellően felkészült körzetek 
is végezhetnek őrsvezetőképzést. 

2. A vezetőképzés előkészítése, szervezése  

Az őrsvezető, segédtiszt, stb. képzéseket az MCSSZ kerületei illetve körzetei által jelzett előzetesen 
felmért igényei alapján az országos vezetőképző vezetőtisztek hangolják össze. 
A képzéseket az országos vezetőtisztek engedélyezik, megbízzák a képzések parancsnokait, kiadják a 
képzés számát. 
A képzést a megbízott parancsnok (képzésvezető) szervezi meg. 
Az előzetesen felmért igények alapján a vezetőképzéseket engedélyeztetni kell. (Lásd a 2. sz.mellékletben 
található engedélykérő űrlapot). 
Az engedélyezéshez 

• Előzetesen ki kell dolgozni a képzési rendet, az elméleti, a gyakorlati, a képzési tematika 
feldolgozását, oktatási rendjét. (A képzés tematikája megtalálható a szabályzat 1. sz. 
mellékletében)  

• Meg kell határozni a képzés parancsnokát és helyettesét.  
• Közölni kell a kiképzők névsorát, beosztását, feladatait.  
• Javaslatot kell tenni a próbáztató bizottság elnökére és tagjaira.  

A vezetőképzésbe a jelöltek csapatparancsnokait is be kell vonni olyan feladatok megjelölésével, amit a 
cserkészcsapatnál kell teljesíteni és amelyet a csapatparancsnok értékel. 

1. A vezetőképzés menete  

1. Az őrsvezetőképzés menete  

Az őrsvezetőképzés időtartama egy cserkészév. 

• Az igények felmérése, a képzés előkészítése, szervezése.  
• A képzés engedélyeztetése, meghirdetése a kerületi körlevélben.  
• A jelentkezések visszaigazolása.  
• Előképzés � hivatástisztázó felkészítés �, felmérés a végén értékeléssel.  

Csak a megfeleltek vehetnek részt a képzés további folyamatában. 

• Gyakorlati és elméleti feladatok megoldása, folyamatos értékeléssel.  
• Legalább 8 napos kiképzőtábor.  
• A képzés végén próbázás, értékelés.  
• A megfeleltek részére a képesítés megadásának kezdeményezése.  



1. A segédtisztképzés menete  

A segédtisztképzés időtartama két cserkészév. 

• Az igények felmérése, a képzés előkészítése, szervezése.  
• A képzés engedélyeztetése, meghirdetése a kerületi körlevélben.  
• A jelentkezések visszaigazolása.  
• Előképzés. A valláserkölcsi alap és a cserkészet iránti elkötelezettség megerősítése, értékelése. 

(Táborkapu próba).  

Csak a megfeleltek vehetnek részt a képzés további folyamatában. 

• Vezetői gyakorlat cserkészcsapatnál előzőleg kidolgozott egyéni munkaterv alapján a 
csapatparancsnok értékelésével.  

• Legalább 10 napos kiképzőtábor gyakorlati és kiegészítő képzéssel.  
• A képzés végén próbázás, értékelés.  
• A képzés végén a képesítés kezdeményezése előtt a megfeleltek cserkésztiszti fogadalmat 

tehetnek.  

A cserkésztiszti fogadalom letételének helyét és időpontját a képzés engedélykérésénél közölni kell. 

• A cserkésztiszti fogadalmat tett „megfelelt” minősítésű jelöltek részére a képesítés megadásának 
kezdeményezése.  

1. A cserkésztisztképzés menete  

A cserkésztisztképzés időtartama legalább egy cserkészév. 

• Az igények felmérése, a képzés előkészítése, szervezése.  
• a képzés engedélyeztetése.  
• A képzés meghirdetése a Vezetők Lapjában a képzési rend és a tematika közzétételével.  
• A jelentkezések visszaigazolása.  
• Előképzés, a végén értékeléssel. Csak a megfeleltek vehetnek részt a további képzésen.  
• Képzés folyamatos értékeléssel.  
• Vezetői gyakorlat cserkészcsapatnál értékeléssel.  
• A képzés végén próbázás, értékelés.  
• A képzés végén a képesítés kezdeményezése előtt a megfeleltek cserkésztiszti fogadalmat 

tehetnek, illetve azt megújíthatják.  

A cserkésztiszti fogadalom letételének helyét és időpontját a képzés engedélykérésénél közölni kell. 

• A cserkésztiszti fogadalmat tett „megfelelt” minősítésű jelöltek részére a képesítés megadásának 
kezdeményezése.  

1. A vezetőképzői képesítések esetében a képzés menete  

1. A kiképzői képesítés esetében a képzés menete  

a. A jelöltek meghívása a képzésre.  
b. Tanfolyami rész a végén értékeléssel. Csak a megfeleltek folytathatják a képzést.  
c. Vezetőképzői tábori gyakorlat folyamatos értékeléssel.  
d. Értékelés, a megfeleltek részére a képesítés kiadása.  



1. A képzésvezetői képesítés esetében a képzés menete  

a. A jelöltek meghívása a képzésre.  
b. Tanfolyami rész, a végén értékeléssel. Csak a megfeleltek folytathatják a képzést.  
c. Vezetőképzői tábori gyakorlat folyamatos értékeléssel.  
d. Értékelés, a megfeleltek részére a képesítés kiadása.  

1. A vezetőképzés általános lebonyolítása  

1. Előkészítés  
A képzés parancsnokai felkérik a képzési folyamat kiképzőit és megszervezik 
munkájukat, elkészítik a képzés munkatervét, kijelölik a képzés időpontjait és 
helyszíneit. Az előkészítés során a kiképzők felkérésénél, a munkaterv 
kidolgozásánál figyelembe kell venni a leány és fiú nevelés eltérő sajátosságait. 

2. Meghirdetés és visszaigazolás  
Az őrsvezetői és segédtiszti képzést az előzetes igényfelmérés után, lehetőleg a 
cserkészév kezdetén, szeptember hóban a kerületekben illetve a körzetekben kell 
meghirdetni, a jelentkezési határidő előtt legalább egy hónappal. A jelentkezőket 
írásban kell visszaigazolni, a jelentkezési feltételeknek megfelelteket tájékoztatni 
kell a képzés menetéről. Az elutasított jelentkezőkkel közölni kell az elutasítás 
okát. 

3. Előképzés  
A vezetőképzési anyag a jóváhagyott tematika alapján a tábori körülmények nélkül 
is oktatható elméleti és gyakorlati ismeretek átadása. Ennek módja lehet önképzés 
és tanfolyam, portya, stb. 

4. Képzés  
A vezetőképzési anyag a jóváhagyott tematika alapján tanfolyam keretében és 
tábori körülmények között � őrsvezetőképzés esetén legalább 8 napos, 
segédtisztképzés esetén legalább 10 napos táborban � oktatandó elméleti és 
gyakorlati ismeretek átadása. Az előképzés és a képzés nem vonható össze. 

(A képzés tematikája megtalálható a szabályzat 1. sz. mellékletében) 

5. Vezetői gyakorlat megszerzése  
A jelöltek a tanult ismeretek és módszerek alkalmazását gyakorolják képesített 
cserkészvezető felügyelete alatt � elsősorban saját csapatuknál. A vezető jelölt 
munkáját az érintett csapatparancsnok véleményezi. A vezetői gyakorlat ideje alatt 
szükség szerint további elméleti és gyakorlati képzés, illetve konzultáció 
szervezhető. 

6. A számonkérés/próbázás  
A képzési folyamat során folyamatos a számonkérés és az értékelés. A 
számonkérésnek tartalmaznia kell a mind az elméleti, mind a gyakorlati 
ismereteket, valamint ezek alkalmazását. 

Próbáztató Bizottságok 



Minden bizottság 3 tagú, a próbáztatást a bizottság tagjai végzik a kiképzők 
közreműködésével. 

A próbáztató bizottságok az országos vezetőtisztek irányítása alatt állnak, akik ezen 
feladatot az országos vezetőképző vezetőtisztek bevonásával gyakorolják. A 
próbáztató bizottságokat az országos vezetőtisztek bízzák meg. A próbáztatás 
eredménye kétféle lehet: 

Megfelelt 

Nem felelt meg 

„Nem felelt meg” minősítés esetén a próbázás egy éven belül egyszer 
megismételhető. 

7. A képzési folyamat ellenőrzése  

A képzési folyamatot - annak bármely szakaszában - az országos vezetőtisztek és az 
országos vezetőképző vezetőtisztek ellenőrizhetik. 

2. A cserkésztiszti fogadalom  
1. Szövege  

az ASZ 1.5.4 pontja szerint 

2. Engedélyezése  

Cserkésztiszti fogadalom elfogadásához minden esetben az országos vezetőtisztek 
előzetes írásbeli engedélye szükséges, amelyet az országos vezetőképző 
vezetőtisztek javaslata alapján, az ő kezdeményezésükre adnak meg. Engedély csak 
képesített és igazolt cserkésztisztnek adható, névre és egyszeri alkalomra szól, át 
nem ruházható. 

3. A fogadalomtétel módja  

A képzés parancsnokának feladata a megfelelő ünnepélyes és cserkészies környezet 
biztosítása. 

A fogadalmat tevők előtt le kell hangzania a tíz cserkésztörvény ASZ szerinti 
szövegének. 

A fogadalmat tevőktől meg kell kérdezni, hogy akarnak-e cserkésztiszti fogadalmat 
tenni. 

A fogadalmat tevők a fogadalmat a névre szóló rész kivételével közösen mondják. 
A fogadalomtétel tényét a fogadalmat elfogadó cserkésztiszt előtt írásban is 
megerősítik. Ezen irat megőrzéséről az MCSSZ gondoskodik. 

A cserkésztiszti fogadalomtételre meg kell hívni a fogadalmat tevő 
csapatparancsnokát. 



1. A képesítés igazolása  
1. A képesítés igazolásának feltétele  

A 4. szerinti feltételek együttes teljesülése. 

2. Az igazolások kiadásának menete  

A képesítés igazolását a „megfelelt” minősítésű jelöltek esetében, a képzési folyamat 
lezárultával a képzés parancsnoka kezdeményezheti őrsvezetői és segédtiszti képesítés 
esetében a küldő csapat szerint illetékes cserkészkerület Ellenőrző és Igazoló Bizottságánál 
(a kerületi ellenőrnél), a többi képesítés esetében az Országos Ellenőrző és Igazoló 
Bizottságnál. 

A képesítést szerzettek számára az illetékes Ellenőrző és Igazoló Bizottság kötött szövegű 
és formátumú betétlapot állít ki, és azt eljuttatja a tulajdonosának. A kiadott betétlapokról a 
kiállítónak nyilvántartást kell vezetnie. 

3. A betétlap tartalma  

a. sorszám  
b. a képesítés megnevezése  
c. a képesített neve  
d. a képesített cserkészigazolványának száma  
e. a képesítés kelte  
f. a kiállító cserkészszerv vezetőjének aláírása és pecsétje.  

A kiadott igazolások csak az arcképes cserkészigazolvánnyal együtt érvényesek. Minden segédtiszti és 
cserkésztiszti igazolást, az igazoltak névsorát a Vezetők Lapjában közölni kell. 

1. Külföldön szerzett képesítés honosítása  

A MCSSZ működő tagjai külföldön szervezett vezetőképzésben csak az országos vezetőképző 
vezetőtisztek javaslatára, az országos vezetőtisztek engedélyével vehetnek részt. 
A külföldön szerzett képesítés honosítását az országos vezetőtiszt javaslatára az Országos Ellenőrző és 
Igazoló Bizottság ajánlásával az Országos Intéző Bizottság hagyja jóvá. 

1. A Megbízatások  

Általános feltételek: 

• igazolt tagság egy a Magyar Cserkész Szövetség működési engedéllyel rendelkező 
cserkészcsapatában,  

• az Alapszabály 110. § -ában meghatározott életkort betöltése,  
• kifogástalan előélet, hatósági erkölcsi bizonyítvány,  
• vallásának gyakorlása, és a működési hely szerinti vallási közösség vezetőjének ajánlása,  
• rendezett családi, tiszta magánélet.  

1. Az egyes megbízatásokhoz szükséges képesítések  

• Őrsvezetői megbízatáshoz őrsvezetői képesítés. Ez alól kellően indokolt esetben a 
csapatparancsnok 1 évre felmentést adhat.  

• Rajvezetői megbízatáshoz őrsvezetői képesítés és gyakorlat.  
• Rajparancsnoki megbízatáshoz segédtiszti vagy cserkésztiszti képesítés.  



• Csapatparancsnoki megbízatás ellátásához cserkésztiszti képesítés. 50 cserkésznél kisebb létszámú 
csapatok esetén ideiglenesen segédtiszti képesítés is elegendő, ha a jelölt vállalja, hogy részt vesz 
a legközelebbi tisztképzésen.  

• A Kerületi Intézőbizottság tagjainak segédtiszti vagy cserkésztiszti képesítés.  
• A Kerületi Fegyelmi Bizottság elnökének jogi végzettség és cserkészfogadalom.  
• A Kerületi Fegyelmi Bizottság tagjainak segédtiszti vagy cserkésztiszti képesítés.  
• Kerületi elnöki, ügyvezető elnöki, vezetőtiszti, főtitkári megbízatás ellátásához cserkésztiszti 

képesítés. Ezekre a megbízatásokra � a vezetőtiszti kivéltelével � az OIB előzetes engedélyével a 
Kerületi Jelölő Bizottság javaslatára segédtiszt is jelölhető.  

• Az OIB tagjainak cserkésztiszti képesítés. Ideiglenes rendelkezés: a hatályba lépést követő 
kerületi tisztújításokig a kerületi elnökséget cserkésztiszti képesítéssel nem rendelkező tagok is 
képviselhetik.  

• Az Országos Fegyelmi Bizottság elnökének és tagjainak cserkésztiszti képesítés, az elnöknek jogi 
diploma.  

• Az Országos Jelölő Bizottság elnökének és tagjainak cserkésztiszti képesítés.  
• Az Országos Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak segédtiszti vagy cserkésztiszti képesítés.  
• Az egyéb országos bizottságok elnökének és tagjainak segédtiszti vagy cserkésztiszti képesítés.  
• Az országos gazdasági vezető megbízatásának ellátásához közgazdászi, üzemgazdászi, könyvelői, 

adószakértői, államháztartási vagy legalább közgazdasági középfokú képesítés.  
• A Jogi képviseletet ellátó cserkésznek segédtiszti vagy cserkésztiszti képesítés és jogi szakvizsga.  
• Az országos szakvezetők megbízatásához segédtiszti vagy cserkésztiszti képesítés.  

A megbízatást a cserkészigazolvány megfelelő rovatába is be kell jegyezni. 

1. A megbízásra jogosult  

a. Csapaton belüli megbízatások: kizárólag a csapatparancsnok hatáskörébe tartoznak (pl. 
rajparancsnok, őrsvezető).  

b. A csapatparancsnok megbízatása: a SZMSZ rendelkezése szerint.  
c. Csapaton kívüli megbízatások: Az ASZ és a SZMSZ rendelkezése szerint.  

1. A megbízatások tartalma és igazolása  

Minden megbízatásról megbízólevelet kap a megbízott. 

Minden csapaton beüli megbízatást a csapatparancsnok jegyez be a megbízott 
cserkészigazolványába, amely tartalmazza a megbízás megnevezését, időtartamát és a 
keltezést, aláírást. 

Minden csapatparancsnoki és csapaton kívüli megbízatásról a megbízó cserkészszerv 
kötött formájú és szövegű betétlap kiállítását kezdeményezi az illetékes Ellenőrző és 
Igazoló Bizottságnál és az eljuttatja a betétlapot a megbízottnak. A betétlapokról a 
kiállítónak nyilvántartást kell vezetnie. 

1. A megbízólevél tartalma  

• a megbízatás megnevezése  
• a megbízatás időtartama, kezdete és vége  
• a megbízott feladatköre.  

1. A betétlap tartalma  

a. sorszám  
b. a megbízatás megnevezése  



c. a megbízott neve  
d. a megbízott cserkészigazolványának száma  
e. a megbízatás kelte és időtartama  
f. a kiállító cserkészszerv vezetőjének aláírása és pecsétje.  

1. A megbízatás megszűnik  

a. ha a megbízást adó cserkészszerv visszavonja,  
b. ha a megbízott lemond megbízásáról,  
c. ha a megbízási idő lejár,  
d. ha a megbízatásra az alkalmatlanságot fegyelmi határozat megállapítja,  
e. a megbízott halálával.  

1. Átigazolás  

A csapatok közötti átigazolást az érintett csapatok csapatparancsnokai végzik és a cserkészigazolvány 
„Változások” oldalára bevezetik. A vezetők átigazolását jelenteni kell az illetékes Kerületi Vezetőségnek 
is. 
(Szabályozva a SZMSZ függelék D. pontjában.) 

1. Fellebbezés  

A cserkészkerületek hatáskörébe tartozó képesítések igazolása ügyében a kerületi vezetőtiszteken 
keresztül az Országos Ellenőrző és Igazoló Bizottsághoz lehet fellebbezni. 
Az Országos Ellenőrző és Igazoló Bizottság hatáskörébe tartozó képesítések igazolási határozati ügyében 
az Országos Intéző Bizottsághoz lehet fellebbezni. 



1. sz. melléklet 

Az őrsvezetőképzés tematikája 

(A felsorolásban  jelzi azokat a témákat, amelyek oktatásánál - a Leány Bizottság javaslata alapján - a 
fiúk és lányok számára vagy elkülönített foglalkozás, vagy két (nő és férfi) kiképző együttes munkája 
ajánlott.) 

A. Hivatásfelkészítés  
I. Rövidített tematika a Táborkereszt lelkiségi közösség javaslata alapján:  

1. Istennek tettem fogadalmat  
1. A természet a teremtő Atyát hirdeti. (Isten a Teremtőnk.)  
2. Jézus a főcserkész. (Példát adott.)  
3. A cserkészetben is a Szentlélek működik. (Jóra késztet.)  

2. Örsvezetőnek készülök  
1. Testi, lelki adottságaim. (Milyen vagyok?)  
2. A boldogság ösvényén. (Életemet formálom.)  
3. Valaki vár engem. (Örök életem van.)  

3. „Minden erőnek forrása”  
1. „Alázatos szívvel fordulok Tehozzád” (Kiválasztott.)  
2. „Támaszd meg az én gyengeségemet” (Felemelt.)  
3. „A Te dicsőségedet növeljem” (Megszentelt.)  

4. „Tedd eredményessé munkámat”  
1. A cserkészet. (Hivatás.)  
2. A fogadalom. (Igen a meghívásra.)  
3. Az őrsvezetés. (Küldetés másokért.)  

II. Rövidített tematika az Ichthüsz lelkiségi közösség javaslata alapján:  
1. Bibliaismeret  
2. Hitvallásismeret  
3. Egyházismeret  
4. Erkölcstan  

B. A cserkészet alapjai  

1. Őrsi rendszer  
2. Őrsi szellem  
3. Az őrs megteremtése  
4. Az őrsvezető feladatai és kötelességei  
5. Próbarendszer  

C. Nevelési alapok  

1. A törvények és a fogadalom jelentősége  
2. Vezetéslélektan  
3. Önismeret és önnevelés  
4. Önfegyelem  
5. Illemtan  
6. Vitakultúra  
7. Motiváció  
8. Gesztusok  
9. Fegyelmezés   
10. Lélektan   
11. Közösségformálás   
12. Örsi napló  
13. Problémák az őrsben   



14. Lelki elsősegély   
15. Az őrsvezető egyénisége  
16. Magyarságtudat. (Regösmunka az őrsben.)  
17. Magyarok a világban  
18. Helyünk a magyarságban  
19. Az őrsvezető könyvtára  
20. Az őrsvezető önképzése  

D. A magyar cserkészet szervezeti felépítése, működése  
1. Korosztályos cserkészet (kiscserkész, rover.)  
2. Szakágak  
3. Cserkészettörténet, MCSSZ  
4. Az őrs kapcsolatai (cserkészek, szülők, társadalom.)  

E. Vezetési ismeretek  

1. Munkaterv készítés  
2. A kiképzés módszerei   
3. Felkészülés az őrsgyűlésre  
4. Az őrsgyűlés vezetése   
5. Az őrsvezetői füzet  
6. Az őrsvezető írásmunkái  
7. Adminisztráció, pénzügyek  
8. Az őrsi sarok  
9. SOS (teendők válsághelyzetben.)  

F. Kiképzés eszközei és gyakorlata  

1. Örsvezető és őrsvezetés a táborban  
2. Örsvezető a tábortűznél  
3. Akadályverseny  
4. Keretmese  
5. Kézügyesség, mint kiképzési eszköz  
6. Próbáztatás  
7. Játéktanítás, játékvezetés, őrsi-, raj- és csapatjátékok  
8. Mese  
9. Énektanítás  
10. Cselekedve tanulás  
11. Módszertani játékok (pl. a következők oktatásához: törvények, térképhasználat, 

tájékozódás, tűzrakás, menetrendhasználat, csomók, felszerelés, málházás, útjelek, 
jeladás, karjelek, rovásírás, posta- és telefonhasználat, hírközlés, KRESZ, alaki, 
baleset-megelőzés, elsősegély, szerszámhasználat, növényismeret, stb.)  

G. Cserkészet gyakorlata  

1. A napi jótett tudatosítása, gyakorlása, őrsi jótett  
2. A jelszó, köszöntés, a cserkészjelvény és -egyenruha jelentősége  
3. Alaki ismeretek, formaságok  
4. Természetismeret  
5. Környezet- és természetvédelem  
6. A természetjárás szabályai  
7. Térképhasználat, tájékozódás  
8. Kirándulás-szervezés, -vezetés  
9. A portyaszervezés alapjai  
10. Időjárási ismeretek  
11. Tábori építmények  



12. Szerszámhasználat  
13. Baleset-megelőzés, elsősegély  
14. Egészségügy   
15. Egészséges életmód  
16. Élelmezés, főzés  
17. Tűzhelytipusok, a tűzrakás szabályai  
18. Cserkészirodalom és -sajtó  

A fenti tematikát az 1996. április 25-én ideiglenesen jóváhagyott tematika helyett, a VKMISZ szerinti 
őrsvezetőképzéshez jóváhagytuk. 

Budapest, 1997. június 7.  

/:Csermely László cst.:/ /:Ormay Józsefné cst:/ 

orsz. fiú-vezetőtiszt orsz. leány-vezetőtiszt 



A segédtisztképzés tematikája 

A segédtisztképzés tematikája az őrsvezetőképzés tematikájára épül. Feltételezi annak ismeretét. 
(A felsorolásban  jelzi azokat a témákat, amelyek oktatásánál � a Leány Bizottság javaslata alapján � a 
fiúk és lányok számára vagy elkülönített foglalkozás, vagy két (nő és férfi) kiképző együttes munkája 
ajánlott.) 

A. Hivatásfelkészítés  
I. Rövidített tematika a Táborkereszt lelkiségi közösség javaslata alapján:  

1. A cserkészvezető hite  
1. �Mindenható Úristen!�� (Közelebb hozzád Istenem!)  
2. Példaképem Jézus. (Köztünk van.)  
3. Sziklán állunk. (Anyaszentegyház.)  

2. A cserkészvezető találkozása Istennel  
1. A Szentírásban Isten szól. (A cserkészvezető napi olvasmánya.)  
2. Teremtés, szövetségkötés. (A vezető kapcsolata személyes Istennel.)  
3. Jézus Isten fia. (A cserkész Isten gyermeke.)  

3. A cserkészvezető magatartása  
1. Iránytűnk a tíz törvény. (Minden a szeretet.)  
2. Beszélgetés a lelkemmel. (A cserkész lelkiismerete.)  
3. A cserkész minden jóra kész. (Erre tett fogadalmat.)  

4. A cserkészvezető személyes érettsége  
1. A cserkészvezető érzelemvilága. (Önismeret, önfegyelem.)  
2. A cserkészvezető döntéshozatalának lélektani háttere. (Magatartástípusok.)  
3. A cserkészvezető jellemnevelésének felelőssége. (Jellemtípusok.)  

5. A cserkészvezető küldetése  
1. A cserkészpedagógia célja. (A jellemes ember kialakítása.)  
2. A cserkészpedagógia módszere. (Élménypedagógia elvárásokkal.)  
3. A belső ember formálása. (A cserkészet önnevelésre késztet.)  

6. Családi életre nevelés a cserkészetben  
1. Édesapának, édesanyának készülök. (A nemiség szent dolog.)  
2. A család alapja a házasság szentsége. (Felbonthatatlan.)  
3. Az élet továbbadása. (A cserkész testben és lélekben tiszta.)  

7. A cserkészvezető lelkiélete  
1. Az önnevelés gyakorlása. (Az önuralom.)  
2. A cserkészvezető Isten munkatársa. (Kapcsolatom Istennel.)  
3. A cserkészvezető közösséget formál. (Jézus ott van köztünk.)  

II. Rövidített tematika az Ichthüsz lelkiségi közösség javaslata alapján:  

1. Bibliaismeret  
A reformátori Sola Scriptura elv szerint a Szentírás alapvető ismeretének és a 
biblika-teologiai alapismeretek elsajátítása. 

2. Hitvallásismeret  
A reformátori Sola Christus krisztocentrikus hittan megismerése a Heidelbergi 
Katekizmus és a II. Helvét Hitvallás alapján. 

3. Egyházismeret  
A reformátori Sola Gracia hittétel alapján megismerkedés az egyháztörténet fontos 
eseményeivel, különös tekintettel a Reformációra és annak gyülekezet-
értelmezésére. Továbbá korunk globális és hazai felekezeti megoszlásának és az 
ökumenikus mozgalom ismertetése. 



4. Erkölcstan  
A reformátori Sola Fide hitelv fényében az egyetemes keresztyén etika és azon 
belül a protestáns etikai sajátosságok ismertetése esettanulmányok 
felhasználásával. 

B. A cserkészet alapjai  

1. A cserkészet meghatározása  
2. A cserkészmozgalom célja  
3. A cserkészmódszer alapelvei  
4. A cserkészmódszer  
5. Baden-Powell élete és művei. A világcserkészet története  
6. A magyar cserkészet története (a határon belül és azon túl, fiú- és 

leánycserkészet.)  
7. A cserkészet mai feladatai és jövője  
8. Ökumenizmus a cserkészetben. Kapcsolat az egyházakkal  
9. A főbb világvallások  
10. Új vallási irányzatok és szekták a mai Magyarországon  

C. Vezetőképzés  

1. A vezetőképzés nemzetközi története  
2. A vezetőképzés hazai története  
3. Vezetőképzés a MCSSZ-ben  

D. Nevelési alapok  

1. A magyar cserkészeszmény: �Emberebb ember, magyarabb magyar�   
2. A cserkészet nagy nevelő egyéniségei   
3. A cserkésztörvények és a fogadalom a cserkészjellem alapjai  
4. A napi jótett, jelszó és köszöntés, cserkészjelvény, egyenruha, mint nevelési 

eszköz  
5. Személyiségmodellek   
6. A helyes önismeret megszerzése, erre nevelés  
7. Lélektani alapismeretek (a gyermekkor, a serdülőkor, az ifjúkor, a felnőttkor 

jellemzői és szükségletei.)   
8. A gyakorlati hitéletre nevelés  
9. Az imádság a cserkészetben  
10. Az öntudatos magyarságra nevelés   
11. A felelős állampolgárságra nevelés   
12. Iránytű a közélethez  
13. Magyarság a határon belül és azon túl  
14. A testi nevelés   
15. Az egészséges és környezetbarát életmódra nevelés   
16. A szociális érzékenységre nevelés  
17. A családi életre nevelés  
18. Az esztétikai nevelés  
19. Fegyelmezés és büntetés a cserkészetben   
20. Hátrányos helyzetű gyerekek a cserkészetben  
21. Csoportfejlődés  
22. Illemtan  



E. A magyar cserkészet szervezeti felépítése, működése  

1. Az őrs  
1. Az őrs megteremtése, őrs-modellek  
2. Az őrsi összejövetel, felkészülés és az összejövetel vezetése   
3. Az őrsvezető munkaterve  
4. Az őrsvezetőnek átadott munkaterv  
5. Az őrsvezetők továbbképzése  

2. A raj  
1. A rajparancsnok és őrsei  
2. Az őrsvezetők őrse  
3. A rajmunkaterv  
4. A rajparancsnok munkaterve  
5. Az raj élete, események, csapatotthon   
6. A raj szereplései  
7. A rajparancsnok “külkapcsolatai”  

3. A csapat  
1. A segédtiszt feladatai kis csapatnál  
2. A rajparancsnoknak átadott munkaterv  

4. Korosztályok a cserkészetben  
5. Szakágak a cserkészetben  
6. A MCSSZ szabályzatai  

F. Vezetési ismeretek  

1. A cserkészvezető  
1. A magyar cserkészvezetői eszmény   
2. A cserkésztiszti fogadalom  
3. A cserkészvezető önnevelése  
4. A cserkészvezető önképzése  
5. A cserkészvezető, mint jellemnevelő  
6. Magyar cserkészvezető vagyok  
7. A tekintély  

2. Cserkészvezető a gyakorlatban  
1. A kiscserkészvezető  
2. A cserkészvezető   
3. A rovervezető   

3. Vezetéstechnika  
1. A kommunikációelmélet alapjai  
2. Problémamegoldási módszerek  
3. Tervezési módszerek. Szisztematikus tervezés  
4. Vezetési stílusok és módszerek, motiváció, döntéshozatali mechanizmusok  
5. Értékelési módszerek  
6. Értekezletvezetés  
7. Protokoll  

4. Cserkészirodalom, -szakkönyvek, -sajtó  
5. Biztonság a cserkészetben  



G. Kiképzés eszközei és módszerei  

1. Próba- és különpróbarendszer  
2. Kiképzésmódszertan figyelembe véve a nemek eltérő adottságait (Módszerek a 

próbarendszer egyes követelményeinek oktatására pl.: cserkésztörvények, 
cserkésztörténelem, térképészet, tájékozódás, csomózás, elsősegély, jeladás, alaki, 
cserkészruházat, becslések, honismeret, magyarságismeret, néprajz, háztartási 
ismeretek, stb.)  

3. A forgószínpad  
4. A keretmese  
5. Az ének szerepe és tanítása  
6. A játék szerepe és tanítása az egyes korosztályoknak   
7. A kézügyességek szerepe és tanításuk   
8. Történetek, mesék, mondák mesélése  
9. A próbáztatás  
10. Nemzeti ünnepeink megünneplésének módja  

H. A Cserkészet gyakorlata  

1. Kirándulás tervezés és vezetés  
1. Térképészet és tájékozódás  
2. Időjárási és csillagászati alapismeretek  

2. Portyatervezés és vezetés  
3. Akadályverseny tervezés és vezetés  
4. Táborszervezés és vezetés  

1. Tábor-tervezés  
2. Táborhely-kiválasztás, engedélyek megszerzése  
3. Egyéni-, őrsi-, raj- és csapatfelszerelés  
4. Táborépítés, -bontás, tábori építmények, -ügyességek  

1. Sátortípusok. Ezek felverése és karbantartása  
2. Kötélmunkák, csomózás, rúdkötözések  
3. Szerszámhasználat, baleset-megelőzés  

5. Táboregészségügy  
6. A tábor személy- és vagyonbiztonsága  
7. Tábori szertartások és vezénylés  
8. Főzés a táborban. Tűzhelyek  
9. Tábori adminisztráció  
10. A tábor lelki élete  

5. Teendők rendkívüli helyzetekben  
6. Természetismeret, természet- és környezetvédelem. Túlélési technikák  
7. Tábortűz  

1. A tábortűz, mint jellemnevelő eszköz.  
2. Tábortűzvezetés.  
3. Tábortűzfajták és meggyújtási módszerek.  

A fenti tematikát az 1996. április 25-én ideiglenesen jóváhagyott tematika helyett, a Magyar 
Cserkészszövetség Vezetőképzési, Képesítési, Megbízási és Igazolási Szabályzata szerinti 
segédtisztképzéshez jóváhagytuk. 

Budapest, 1997. június 7. 

/:Csermely László cst.:/ /:Ormay Józsefné cst:/ 

Orsz. fiú-vezetőtiszt orsz. leány-vezetőtiszt 



A cserkésztisztképzés tematikája 

A cserkésztisztképzés tematikája a segédtisztképzés tematikájára épül. Feltételezi annak ismeretét. 

A. Hivatásfelkészítés  

1. A cserkésztiszt Isten országának vezető embere  
1. A cserkésztiszti hivatás. (Isten országának Ura a cserkészek Ura.)  
2. A vezetés örömteli áldozat. (Isten fia emberré lett. Jézus, a jellemes ember.)  
3. A cserkészet Isten országát építi.  

2. A cserkésztiszt Isten akarata szerinti cserkészvezető akar lenni  
1. A rosszra hajló emberi természet kísértése. (A Sátán országa.)  
2. Az embert jóra indító isteni segítség. (Jóakarat és a Szentlélek.)  
3. Hogyan teheti a cserkészet a világot, vagy egy kis részét jobbá? (Az öröm 

kiáradása.)  
3. A jellemnevelő cserkészpedagógia  

1. Nevelés példával. (A cserkészvezető személyes felelőssége.)  
2. Nevelés szóval. (A kimondott szó felelőssége.)  
3. Nevelés imádsággal és áldozathozatallal. (Isten adja a növekedést.)  

1. Kiscserkész - Jézus szeretete.  
2. Cserkész - Jézus követése.  
3. Rover és vezető - Jézus tanításának hirdetése. Léleképítés.  

4. A cserkészvezető példás családi élete  
1. A családi életre nevelés kisgyermekkorban kezdődik. (Önuralom.)  
2. A cserkész kor. (A tiszta élet vállalása.)  
3. Rover kor, fiatal vezető kor. (Tudatos felkészülés a családalapításra.)  

5. A magyar cserkészvezető életeszménye  
1. „Emberebb ember” (Természetes becsületes munkaszerető jóakaratú.)  
2. „Magyarabb magyar”. (Hazánk nagyjainak példája formálja keresztény 

magyarságtudatunkat. A cserkészet társadalmi hivatástudatra nevel.)  
3. Vallásos (A cserkészet életforma.)  

B. A cserkészet alapjai  

1. A Cserkész Világszervezet (WOSM és WAGGGS) története. Működése 
napjainkban  

2. A Magyar Cserkészszövetség kapcsolata a Világszervezettel és más (külföldi és 
hazai) cserkészszövetségekkel  

3. Felnőttek a cserkészetben  
4. Ifjúsági szervezetek Magyarországon  

C. Vezetőképzés  

1. A vezetőképzés célja, jelentősége  
2. A vezetőképzés szervezése a MCSSZ-ben  
3. Vezetőképzés a Világszervezetben. Kapcsolatunk a nemzetközi 

vezetőképzéssel  
4. Más nemzeti cserkészszövetségek vezetőképzési szokásai  
5. Ifjúsági szervezetek vezetőképzése Magyarországon  

D. Nevelési alapok  

1. A cserkészvezető önnevelése  
2. A cserkészvezetők összhangjának megteremtése csapaton belül, csapatok, 

körzetek, kerületek és a Szövetség minden szintjén  
3. A helyi közösségek igényeinek és elvárásainak felmérése, értékelése. A 

szükséges szempontok beillesztése a cserkésznevelés feladatainak sorába  



E. A magyar cserkészszövetség szervezeti felépítése és működése  

1. A csapat élete  
1. Munkatervek a csapaton belül  
2. A csapatparancsnok „külkapcsolatai”  
3. Csapattörténet, napló, zászló  

2. A Fenntartó Testület (Szervezőtestülete, jogai, kötelességei, felelőssége, 
kapcsolata a csapattal és a MCSSZ szerveivel.)  

3. Cserkészkerület (Kerületi közgyűlés, KIB, -vezetőség, -bizottságok.)  
4. A Magyar Cserkészszövetség (közgyűlés, OIB, elnökség, vezetőség, testületek, 

bizottságok.)  
5. Nemzetközi kapcsolatok  
6. Határon túli magyar cserkészet  
7. Szabályzatok, határozatok  

F. Vezetési ismeretek  

1. Közgazdasági alapismeretek. A MCSSZ, a kerületek és a csapatok 
gazdálkodása  

1. A pénzkezelés szabályai  
2. A működéshez szükséges anyagi alapok megteremtése, pályázatok  

2. A cserkészetet érintő jogszabályok, rendeletek, törvények  

G. Kiképzés  
1. A gyakorlati cserkészélet pedagógiája  
2. Programtervezés  

H. A Cserkészélet gyakorlata  

1. Kirándulás-, portya- és akadályverseny szervezés és vezetés  
2. Táborszervezés és vezetés (csapattábor, nagytábor, tervezés, előkészítés, 

irányítás.)  
3. Adminisztráció (általános ismeretek, a különböző szintű adminisztráció 

szabályai.)  
4. Információcsere  
5. Cserkészirodalom (könyvek, folyóiratok, kéziratok, körlevelek.)  

A fenti tematikát a Magyar Cserkészszövetség Vezetőképzési, Képesítési, Megbízási és Igazolási 
Szabályzata szerinti cserkésztisztképzéshez jóváhagytuk. 

Budapest, 1997. június 7. 

/:Csermely László cst.:/ /:Ormay Józsefné cst:/ 

Orsz. fiú-vezetőtiszt orsz. leány-vezetőtiszt 



2. sz. melléklet 
Magyar Cserkészszövetség 

Engedélykérés 
évi vezetőképzésre 

 
Kerület (körzet) száma:  

levelezési címe:  

Kerületi vezetőtisztek: leány vezetőtiszt fiú vezetőtiszt 

név:  

lakcím:  

telefon:  

 

I. Őrsvezetőképzés 
1. Képzés tematikája: az 1997. június 7-én jóváhagyott őrsvezetőképzés tematikája. 

2. Képzés módja és menete: 

tanfolyam (helye, ideje: hó, nap, óra):  

tábor (helye, ideje: hó, nap):  

portya, ha nem a tábor része (helye, ideje: hó, nap):  

3. Képzést vezető parancsnok helyettes 

neve, képesítése:  

címe:  

4. Tábor parancsnok helyettes 

neve, képesítése:  

címe:  

5. Altáborparancsnokok 

neve, képesítése:  

címe:  

6. A próbázás helye és ideje: 

7. A képzésre jelentkezett őrsvezető-jelöltek száma: leány fiú 

8. A képzés során felkért/felkérendő előadók és gyakorlati kiképzők névsora, képesítése és 
(tervezett) témája mellékelve. 

 



II. Segédtisztképzés 

1. Képzés tematikája: az 1997. június 7-én jóváhagyott őrsvezetőképzés tematikája. 

2. Képzés módja és menete: 

tanfolyam (helye, ideje: hó, nap, óra):  

tábor (helye, ideje: hó, nap):  

portya, ha nem a tábor része (helye, ideje: hó, nap):  

3. Képzést vezető parancsnok helyettes 

neve, képesítése:  

címe:  

4. Tábor parancsnok helyettes 

neve, képesítése:  

címe:  

5. Altáborparancsnokok 

neve, képesítése:  

címe:  

6. A próbázás helye és ideje:  

7. A fogadalomtétel helye és ideje:  

8. A képzésre jelentkezett őrsvezető-jelöltek száma: leány fiú 

9. A képzés során felkért/felkérendő előadók és gyakorlati kiképzők névsora, képesítése és 
(tervezett) témája mellékelve. 
199 hó nap 

Melléklet: db 

kerületi leány vt. kerületi fiú vt. 

kerületi elnök 

Véleményezés: 



 

1. Hatályba léptető rendelkezések  
1. Jelen szabályzat hatályba lépése előtt szerzett képesítések  

A hatálybalépés előtt kiadott képesítések elismerése: A jelen szabályzat hatálybalépése 
előtt szerzett őrsvezetői, cserkész segédtiszti, cserkésztiszti és cserkész csapattiszti 
képesítések és igazolások továbbra is érvényesek. 

2. Jelen szabályzat hatályba lépése előtt kapott megbízatások  

A hatálybalépés előtt kiadott megbízatások elismerése: A jelen szabályzat hatálybalépése 
előtt kapott megbízatások továbbra is érvényesek. 

3. Hatálybaléptetés  

Jelen szabályzatot az Országos Intéző Bizottság 2000. október 7-i ülésén jóváhagyta, annak kiadását 
elrendelte és ezzel a nappal hatályba léptette. Rendelkezéseit ezen időponttól kell alkalmazni. 
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