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KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG ● HUNGARIAN SCOUT ASSOCIATION IN EXTERIS 
ASOCIACIÓN SCOUT HÚNGARA EN EL EXTERIOR  UNGARISCHER AUSLANDSPFADFINDERBUND

VEZETŐKÉPZÉSI IRÁNYELVEK
A vezetés elsősorban példa.
/Teleki Pál/
Cserkészvezetőnek lenni a legszebb cserkészfeladat. Szolgálat, mert a vezető egyéni érdekei háttérbe
szorításával a cserkészet, a közösség javát, haladását keresi. Örömmel teljes, mert alkalmat nyújt, hogy a
cserkészetben megismert értékeket, élményeket a következő cserkész-generációnak továbbadja.
A vezetés komoly felelősséggel jár: a cserkészvezetőtől függ a rábízott cserkészek gyakorlati ismeretekben,
cserkészjellemben való fejlődése. Ezért a cserkészvezetői munka állandó példaadást, önfeláldozást kíván.
Cserkészetünk alapvető fontosságú tényezője a vezetőképzés, ami három fokozatra épül fel: őrsvezető-,
segédtiszt-, és cserkésztiszt-képzés.
Cserkészszövetségünknek egyik létkérdése az egységes vezetőképzés, mivel csak ezen keresztül
biztosítottuk a múltban, és biztosítjuk a jövőben is, hogy cserkészeink nevelése azonos legyen
világszerte. Teleki Pál is hasonlóan gondolkodott, illetve nyilatkozott: “A vezetőképzés
cserkészmozgalmunk legfontosabb kérdése.” Ennek érdekében lefektetjük a már jól működő
vezetőképző rendszerünknek feltételeit.
A. A vezetőképző táborok meghatározása
Vezetőképző (vk) tábor rendezéséhez engedélyt a vezetőképző vezetőtiszt (vkvt) ad. Az egyes vk
táborok parancsnokát minden esetben a vkvt, illetve a kerületi vk megbízott a vkvt
beleegyezésével, bízza meg.
Az egyes vk táborok minden esetben önállóak. Amennyiben egy helyen és egy időben több vk
tábor van, a vkvt föléjük gazdasági és adminisztratív koordinátort jelölhet ki.
A legfontosabb vezetőképző táborunk az őrsvezetőképző tábor, utána a segédtisztképző tábor,
majd a cserkésztisztképző tábor. Az őrsi rendszer a cserkésznevelés legfontosabb alapja. A
segédtisztképzés megadja a magasabb szintű ismereteket, a cserkésztisztképzés pedig a
csapatvezetéshez szükséges tudást. Az őrsvezetőképzés és segédtisztképzés kiscserkész
fokozaton egyenrangú, illetve ugyanolyan fontos.
A kiképzésnek szerves része a játszva tanítás elvének átadása és gyakorlása, ami nem csak az
általános cserkészismeretekre vonatkozik, hanem a vezetési ismeretekre is. Ezen célból
mintatáborokat szervezünk cserkész és kiscserkész tagozattal, hogy a kiképzendő őrsvezetők,
segédtisztek és cserkésztisztek gyakorolhassák újonnan megszerzett tudásukat. A fő összekötő
elemek a táborok között a vezetői gyűlések, örsi és raj összejövetelek, játékok és egyéb
foglalkozások , hogy minél több vezetési tapasztalattal térjenek vissza a jelöltek.
A különböző táborok céljait, előfeltételeit, kerettörténeteit és együttműködéseit az I. sz.
táblázatban (A KMCSSZ vezetőképzése) szabjuk meg.
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a. Őrsvezetőképző tábor
A tábor egyik célja a kisebb csoportvezetésnek technikája, a helyes őrsi élet, a cserkész-, illetve
kiscserkész módszer alapjainak ismerete, az élvezetes összejövetelek tervezése és levezetése és a
próbarendszerben való jártasság biztosítása. A tábor másik célja, hogy átformáljuk a „nekem
csinálták” szemszögöt az „én csinálom másoknak” szemszöggé, és ismertessük a cserkészek,
illetve kiscserkészekért érzett felelősséget és a példamutatás fontosságát .
A résztvenni szándékozók az első két cserkészpróba anyagának, az alapvető magyarságismeretek
átismétlésével készüljenek a táborra.
A táborban megtartott előadásokat, kiképzéseket és a közös gyakorlatokat egyéni feladatok
egészítik ki. A naponta megtartott minta őrsi össszejövetelekkel gyakorolják a jelöltök a
munkaterv készítést, valamint az összejövetel előkészítését és levezetését. A 24 órás portya a
résztvevők tudását és a közösségbe való beilleszkedési készségét teszi próbára.
Az őrs életével, a felelősség vállalással és a példamuatatás fontosságáról előadások és
megbeszélések foglalkoznak.
A cserkész korosztállyal foglalkozó őrsvezetőképző táborban a gyakorlati tanulás
forgószinpadokon történik, amelyek a kiképzés gerincét jelentik.
A kiscserkész érdeklődési köre, lelkivilága egészen más foglalkozást igényel mint a cserkészet,
ezért más próbarendszerrel foglalkozik és a kiscserkész őrsvezetőképző tábornak előadásai a
kiscserkészet különleges nevelési kérdéseivel, valamint a RŐR (raj-őrs-raj) fogalmával
foglalkoznak. A közös táborozás a kiscserkész mintatáborral és a kiscserkész segédtisztképző
táborrál tükrözi az együttmüködés fontosságát a kiscserkészet világában.
b. Segédtisztképző tábor
A tábor egyik célja a nagyobb csoportvezetésnek technikája, a gyakorlati módszertan ismertetése,
a helyes raj élet, az őrsvezetői őrsök fontossága, az őrsi élet élése és a próbarendszerben való
jártasság biztosítása. A tábor másik célja az önbizalom fejlesztés és mégjobban fokozni a
reábízott cserkészek, illetve kiscserkészekért érzett felelősséget és a példamutatás fontosságát,
valamint felébreszteni bennük a cserkészeszményért és a „tiszta” cserkészies légkörért érzett
felelősséget. Alaposabb kiképzést nyújt, több erőfeszítést, több önálló munkát követel meg a
résztvevőktől mint az őrsvezetőképző tábor. A gyakorlati vezetésben való jártasságot akarja
biztosítani.
A segédtisztképzés három elválaszthatatlan részből áll. Az első része a gyakorlati cserkészanyag
alapos ismerete és az írásbeli feladatok (disszertációk) megírása, melyeket a táborban
megbeszélik és alkalmazzák. A második része a vezetőképző tábor, ahol a cserkészmódszertant
sajátítják el a jelöltek, s egyúttal önbizalmukat és vezetői képességeiket fejlesztik. A harmadik
része, a táborutáni, illetve az év folyamán esedékes munkavállalás és a cserkészvezetői
munkatervnek végrehajtása, egy tanácsadó segítségével.
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A táborban megtartott előadások, kiképzések és a közös gyakorlatokat egyéni feladatok egészítik
ki. A megtartott gyakorlatok szervezése a más táborok részére alkalmat ad a vezetői készség
fejlesztésére is.
A kiképzés elméleti előadások és gyakorlati munka között oszlik meg. Az előadások a nagyobb
csoportvezetés és rajvezetés technikájával és a cserkész-, illetve kiscserkész pedagógia alapjaival
foglalkoznak. A gyakorlati kiképzés pedig oktatási módszerek, új gyakorlati ötletek
bemutatásával történik. A közös gyakorlatokat egyéni feladatok egészítik ki. Az őrsvezetői és
egyéb őrsön belüli megbízatások naponta változhatnak.
A cserkész segédtisztképző táborban a résztvevőkből szervezett őrsök maguk gondoskodnak
mindarról, amire a tábori életben szükségük van. Minden őrs önállóan építi fel és rendezi be
táborát. Az őrsök maguknak főznek. Ezek által az őrsi élet intenzív gyakorlati megismerését, és
ennek útján, az őrsi rendszer alapvető fontosságáról határozott meggyőződésnek a kialakítását
fokozzuk a jelöltekben. A 24 órás portya a résztvevők tudását és a közösségbe való
beilleszkedési készségét teszi próbára. A gyakorlati kiképzés és a nevelési anyag a nemzetközi
„Gilwell” cserkésztiszti táborok módszereivel egyezik meg. Így a KMCsSz segédtisztjei olyan
kiképzést kapnak, amely más szövetségek tagjai számára csak magasabbfokú cserkésztiszti
kiképzés keretében érhető el.
A kiscserkész érdeklődési köre,lelkivilága egészen más mint a nagyobbaké, ezért egészen más
foglalkozást igényel mint a cserkészet. A jelöltek felelősségük közé tartozik a RŐR foglalkozás
(raj-őrs-raj, a kiscserkész összejövetel alapja) kitervezése és levezetése, tábortűz vezetés,
kiscserkész kirándulás szervezése és levezetése.
c. Cserkésztiszképző tábor
A cserkésztisztképző tábor a „cserkészpedagógia akadémiája”, lélektan, jellemnevelés,
módszertan, szociológia, magyarságtudomány, csapatvezetés és táborvezetés tanszékekkel.
Anyagában sor kerül a cserkészet világhelyzetének és a külföldi cserkészetünk sajátos
problémáinak megvitatása is. A tábor átadja a szükséges csapatvezetési ismereteket, köztük a
csapatmunkaterv készítését, a csapattábor szervezését és levezetését. A tábor ismerteti a
cserkészet és a cserkészcsapat szerepét a külföldi magyar és polgári társadalmakban, illetve a
szükséges (és kölcsönös) társadalmi kapcsolatok megteremtését, ápolását és fejlesztését. Nem
vákumban élő, öncélú embereket nevel a tisztképzőtábor, hanem a magyar és helyi társadalom
jövő vezetőit, illetve azoknak a vezetőknek a vezetőit.
Az állandó kiképzőkereten kívül minden táboron vannak vendégelőadók, akik a „civilben”
egyetemi tanárként vagy hasonló nevelői munkakörben működő jeles cserkészpedagógusaink
közül kerülnek ki.
A tábort mind tiszti, mind segédtiszti tagozaton egyéni munka egészíti ki: a tábor előtt írásban
kidolgozott disszertációkat készítenek a résztvevők gyakorlati, vezetési, magyarságtudományi és
nevelési problémákról. A tiszti igazolás további előfeltétele a magyarságismereti vizsga
megállása.
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B. Előkészítő táborok
A következő előkészítő táborokat tartjuk, ha megfelelő számú jelölttel és vezetővel tudjuk
ellátni.
A Dobó tábor célja az egyesített próbarendszer portyázó cserkészpróbájának megállása, valamint
a magyar nyelvismeret bővítése (nyelvtan, szóhasználat, szókincsbővítés). A tábor sikeres
elvégzése megfelel az őrsvezetőképző tábor cserkészismeret vizsga gyakorlati részének.
A Zrínyi tábor célja a harmadik cserkészpróba részeinek megállása (honfoglaló cserkészpróba),
valamint a magyar nyelvismeret bővítése (nyelvtan, szóhasználat, szókincsbővítés). A tábor
sikeres elvégzése a segédtiszti tábor cserkészismeret vizsgájának felel meg.
A Corvina tábor célja a magyar kultúra kimagasló alkotásainak alaposabb megismerése: irodalmi
szemelvények (költészet, novella, Az ember tragédiája, stb), zenei művek (Erkel, Liszt, Bartók,
Kodály, stb), képzőművészeti alkotások (festészet, szobrászat, építészet) elemzése, valamint a
választékosabb magyar fogalmazás gyakorlása. A tábor sikeres elvégzése a cserkésztiszti tábor
magyarságismeret vizsgájának felel meg.

C. Tábori létszámok
Az egyes vk táborokat csak abban az esetben tartjuk meg, ha elegendő jelentkező és vezető lesz.
Amennyiben a jelentkezők száma nem éri el a minimum létszámot vagy lemondások miatt a
minimum alá csökkenne, a tábort nem tartjuk meg.
A minimális létszámok központi, illetve kerületi táboroknál: őrsvezetőképző táborok 8 cserkész,
segédtisztképző tábor 12 cserkész, kiscserkész segédtisztképző tábor – a jelöltek számától
függően a vezetőképző vezetőtiszt határozza el, hogy egy vagy két tábort tartunk abban az évben.
Az egyedülálló táborok minimum létszámát, illetve megrendezését a vezetőképző vezetőtiszt
dönti el.
Amennyiben a Dobó és mintatáborok létszáma eléri a maximálisat, akkor több jelentkezőt már
nem tudunk elfogadni. A jelentkezőket a tábori előleg befizetési ideje szerint tartjuk számon. A
maximális létszámok: Dobó tábor 36 cserkész, kiscserkész mintatábor 30 kiscserkész (15 leány
és 15 fiú), cserkész mintatábor 50 cserkész (25 leány és 25 fiú) és a megfelelő számú őrs- és
rajvezető.
D. Tábor előtti követelmények és feladatok
Minden kiképző tábor részére van tábor előtti vizsga és feladat. A II. sz. mellékletben találhatók
a tábor előtti követelmények. A cserkészismereti anyag az egyesített próbarendszerünk anyagát
foglalja magába őrsvezetői, illetve segédtiszti szinten.
http://www.kmcssz.org/contents/kiadvanyok/probaanyag/1817_2_eg_1907_kozos_probarend
szer_fuzetkent_nyomtathato_.pdf
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A magyarságismereti anyag a 2000-ben kidolgozott három szintű, folyamatosan elmélyülő
ismeretek összesége három témakörben (földrajz/néprajz, történelem, irodalom). Mindezt
körzeti-, ahol pedig lehetőség nincs, csapatalapon adjuk át.
http://www.kmcssz.org/contents/kiadvanyok/ekonyvtar/2010/2010_2259_magya_2262__v_
magyarsagismereti_konyv.pdf
http://www.kmcssz.org/contents/kiadvanyok/ekonyvtar/2010/2010_2259_magya_2263__v_
magyarsagismereti_munkafuzet.pdf
http://www.kmcssz.org/contents/kiadvanyok/ekonyvtar/st_magyarsagismereti_konyv.pdf
http://www.kmcssz.org/contents/kiadvanyok/ekonyvtar/2010/2010_2259_magya_2261_st_m
agyarsagismereti_munkafuzet.pdf
Az őrsvezetőképző és kiscserkész őrsvezetőképző tábor cserkészismereti vizsga alapja az
egyesített próbarendszernek a táborverő és portyázó cserkészpróbák anyaga. Azon cserkészek,
akik sikeresen megállták a Dobó tábort, nem kell cserkészismereti gyakorlati vizsgát tenniük.
Az olvasási különpróba vágtató próbáját is teljesítenie kell minden őrsvezetőjelöltnek a
magyarságismereti vizsga előtt.
Az őrsvezető magyarságismereti (m.i.) vizsgára jelentkezők hozzák magukkal a bizonyítékát az
olvasási különpróba vágtató próbájának sikeres elvégzéséről, valamint az elkészített őrsvezetői
füzetet.
A segédtiszt- és a kiscserkész segédtisztképző tábor cserkészismereti vizsga alapja az egyesített
próbarendszernek a honfoglaló cserkészpróba anyaga. Azok a cserkészek, akik sikeresen
megállták a Zrínyi tábort nem kell letegyék a cserkészismereti vizsgát.
A táborok résztvevőinek feladatait a vezetőképző vezetőtiszt egyezteti a táborparancsnokokkal
és ellenőrzi, hogy világszerte egységes legyen (pl. segédtisztképzési szinten) és a különböző
táborok közötti foglalkozásokkal is összhangban legyen (pl. őrsvezetőképző és segédtisztképző
táborok közös foglalkozásaira). A feladatokat a táborban adják oda a jelöltek a
táborparancsnoknak, de a vezetőképző vezetőtiszt beleeggyezésével a táborparancsnok kérhet
feladatokat a tábor előtt.

E. Általános nevelés
A nevelés legalapvetőbb módszere a példaadás: nem a tudás közvetítése, hanem az értékek
közvetítése a cél. Csak a belső meggyőződésből fakadó értékeket, amit mindennapjainkban
megélünk, tudjuk továbbadni. Tehát a cserkészvezető leghatásosabb eszköze a példamutatás.
Ezért nagyon fontos, hogy kit kérünk fel kiképzőnek.
A természetben való élés és az őrsi rendszer bizonyult Bi-Pi szemében ideális keretnek a fiatalok
jellemneveléshez. Ezt a módszert alkalmazzuk a vezetőképzésünkben is. Mivel példával
nevelünk, ez a kiképzőkre is ugyanúgy vonatkozik mint a jelöltekre. Az őrsvezető és
segédtisztképző táborok egy kintalvásos (hátizsákkal) portyát és három kinti főzést, a kiscserkész
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kiképző táborok egy kirándulást és egy kinti főzést, a cserkésztisztkézpő tábor pedig egy
félnapos portyát és két kinti főzést szervezzen a programjukba.
Minden szinten a vezetői felelősségre kell felhívni a jelöltek figyelmét. Ezt nem csak
előadásokban és csendes percekben tesszük, hanem a tábori élet legapróbb mozzanataiban is
kitérünk ennek fontosságára és a példamutatásra. Ide tartoznak a napos őrsnek, szolgálatos
őrsnek feladatai is. A sátorszemle és az általános tábori rend is a fegyelmezettséget és
felelősségteljes viselkedést ösztökéli. A következő tábori építményeket követeljük meg minden
táborban (kivéve a kiscserkész mintatáborban): őrsi kapu, csajkatartó, ruhaszárító, szerszámtartó.
Kellő figyelmet kell fordítani a nemek közötti különbségekre is, ami részben a Cserkészies
életmód előadás anyagában van lefektetve. Főleg az őrsvezetői korosztálynál kell figyelem előtt
tartani a fejlődési különbségeket.
http://www.kmcssz.org/contents/kiadvanyok/szabalyzataink/18_a_cserkeszies_eletmod_2006_.doc

F. Tábori szabályok
A III. sz. mellékletben lefektetett tábori szabályok minden résztvevőre vonatkoznak és azt
minden résztvevő aláírja, kiskorúaknál a szülő, hogy tudomásul vegye őket, illetve az esetleges
kihágási eljárásokat ismerje.

G. Tábori formaságok
A IV. sz. mellékletben lefektetett tábori formaságokat, illetve zászló fel- és levonás rendjét
követjük, és azt minden résztvevőnek kiosztjuk.

H. Tábori egyenruha
A vk tábor teljes ideje alatt a szabályos egyenruha viselése mindenkire kötelező. A
táborparancsnok különleges foglalkozásokra más öltözetet is megszabhat, amikor nem praktikus
a cserkészegyenruha viselése (pl. táborépítés).
Fiúknak: egyszínű zöld térdharisnya vagy zokni, combközépig érő világoszöld vagy khaki
rövidnadrág, cserkészöv, cserkészing, nyakkendő. Segédtiszt- és cserkésztisztjelöltek, valamint
kiképzők cserkészsapkát viselnek.
Leányoknak: barna térdharisnya, két újjal a térdhajlás fölöttig érő barna nadrágszoknya vagy
cserkészszoknya, cserkészöv, cserkészing, nyakkendő. Segédtiszt- és cserkésztisztjelöltek,
valamint kiképzők cserkészsapkát viselnek.
I. Istentiszteletek, misék, áhitatok, csendes percek
Minden vasárnapon, vagy szombat este ha máshogyan nem megoldható, a vk parancsnok, illetve
táborparancsnok köteles Istentiszteletet, illetve Szentmisét biztosítani a résztvevők számára.
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Nagy távolságok vagy pap-, illetve lelkészhiány esetén a vezetők rendeznek áhitatot. A Csendes
percek megtartása a tábor alatt ajánlatos.
http://www.kmcssz.org/contents/kiadvanyok/ekonyvtar/fenyf101.hlp
J. Központi előadások
A következő, Intézőbizottság által elfogadott két előadást, kötelező megtartani őrsvezetői,
segédtiszti és cserkésztiszti szinten: Vezetői felelősség (2005), Cserkészies életmód a mai
társadalomban (2006).
http://www.kmcssz.org/contents/kiadvanyok/ekonyvtar/vezetok_felelossege.doc
http://www.kmcssz.org/contents/kiadvanyok/szabalyzataink/18_a_cserkeszies_eletmod_2006_.doc
K. Táborparancsnokokra és kiképzőkre vonatkozó feltételek
Táborparancsnokoknak csapatparancsnoki vagy egyéb önálló, komolyabb vezetői tapasztalattal
rendelkező cserkésztiszteket kérünk fel. Kiképzők segédtiszti, illetve cserkésztiszti képesítéssel
rendelkezzenek. Őrsvezető képesítéssel rendelkező cserkészek, illetve felnőttcserkészek részt
vehetnek az őrsvezetőképző táborokban. Igazolt segédtisztek kisegítőként segédtisztképző
táborban a vkvt engedélyével szintén részt vehetnek.
L. Az 1. sz. vezetőképzőcsapat követelményei
A vk csapat a vezetőképzés érdekében összefogja a más beosztásokban is működő vezetőket. A
tagság feltételei: cserkésztiszti igazolás és kimagasló kiképző munka három vk táboron. A csapat
tagjainak megkülönböztető jele: sárga nyakkendő (ami csak a tábor tartama alatt viselhető), az 1es csapatszám és a hársfalevél háromszögben. A csapattagokat az illetékes vk táborok
parancsnokai javasolják a vkvt-nek, aki felveheti a csapatba. Igazolt segédtisztet is ajánlhatnak a
vk táborok parancsnokai kimagasló és hosszantartó (pl. 15-20 tábor) munkáért.
Megfelelő szakértelemmel rendelkező kívülálló személy külön meghívásos alapon is tarthat
előadást az egyes vk táborokon.
M. Vezetők és vezetőjelöltek csereakciójának feltételei
Szorgalmazzuk a kerületek közötti vezetők és jelöltek csereakcióit. Hogy ne legyen egyik vagy
masik tábornak esetleges hátrányára, a csereakció a vkvt beleeggyezésével közös megbeszéles
után történik. A testvérszövetségekkel is tarthatunk vezetői csereakciót az illetékes szövetségek
vkvt-jei beleeggyezésével.

N. Jelentkezés
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A vk táborokban való részvételhez szükséges a csapatparancsnoki engedély. A csapatparancsnok
a KMCSSZ adatbázisán keresztül (www.kmcsszadat.org) felelős a jelöltek és vezetők
bejelentkezéséért.
O. Vezetői igény a csapatban
Hogy a csapatparancsnok előre felmérhesse milyen szinten és hány vezetőre lesz szüksége a
következő években, az V. mellékletben található egy csapat példája a vezetői igényeknek
megfelelően.

P. Nyelvgyakorlatok
Minden vk tábor köteles legalább öt óra nyelvgyakorlatot tartani a különböző nyelvkészségeknek
megfelelően. A felső tagozatokon, tehát a segédtiszt-, kiscserkész segédtiszt- és
cserkésztisztképzés programjában legalább két óra legyen módszertani ötletátadás.

Q. A kerettörténet használata
A kerettörténet használata élményteljesebbé teszi a kiképzést és ezen keresztül is példát
mutatunk. Az őrsvezetői szinten a Pál utcai fiúk c. regényt használjuk, mivel ez a történet Boka
személyében kitűnően mutatja be a jó vezető tulajdonságait. Az őrsvezető korosztálynál ez
rendkívül fontos, mivel ez az első vezetőképző táboruk. A tőbbi táborban használt
kerettörténetek az I. mellékletben találhatók.
http://www.kmcssz.org/contents/kiadvanyok/ekonyvtar/pdf/pal_utcai_fiuk.pdf

R. A próbarendszer alkalmazása
Az egyes vk táborok kiképzési anyagként a Szövetség legújabb próbarendszerét használják.
Jelenleg ez az egyesített fiú- és leány próbarendszer, illetve kiscserkész próbarendszer.
http://www.kmcssz.org/contents/kiadvanyok/probaanyag/1807_pr_oa_1817_kozos_probarend
szer.pdf
http://www.kmcssz.org/contents/kiadvanyok/probaanyag/1807_pr_oa_2336_2_kiscserkeszpro
barendszer.doc

S. Népdal
A magyar népdalok éneklése elmélyíti cserkészeinkben a magyarságtudatot. Magyar
cserkészdalokat is énekelhetünk, hogy hagyományainkat megőrizzük. Csatakiáltásaink is
legyenek magyar jellegűek, ha egy kerettörténet vagy céltábortűz alkalmából más nyelvűeket is
használunk.
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http://www.kmcssz.org/contents/kiadvanyok/ekonyvtar/madarka.hlp
T. Elsősegély
Az állami szabályoknak megfelelően, a vezetők rendelkezzenek elsősegély képesítéssel, így
MINDEN beosztott vezető (őv., st., cst., cscst., fncs.) végezzen el otthon egy elsősegély
tanfolyamot. Ezen kívül az egészségügyi szabályzatnak ide illő pontjait minden táborparancsnok
köteles követni (1.0 Általános elvek, 3.0 Táborozásra vonatkozó elvek). A szabályzat (1997-es
kiadás) a köv. honlapon található:
http://www.kmcssz.org/contents/kiadvanyok/szabalyzataink/21_egeszsegugyi_szabalyzatok_2
007_.doc

U. Próbáztatás
A tábor folyamán, de legkésőbb a végére, felmérjük az egyes jelölteknek vezetői rátermettségét
és tudását a tábor céljait figyelembe véve, mielőtt megadjuk a vezetői képesítést.
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I. sz. táblázat – A KMCSSZ VEZETŐKÉPZÉSÉNEK ÁTTEKINTÉSE
Tábor

Előfeltételek *

Élet
kor

cspk. képzés,
szélesebb
látókörű vezetés

22
éves,
24 éves

●cst. m.i. vizsga,
st. képesítés,
●a később
bekapcsolódóknál
vkvt és tpk.-i
engedély, hogy
aktív vezető

Corvina cst. m.i. vizsga,
általános kultúra

18 éves

folyékony magyar
Mátyás király ideje ●cst., st.: játék, ének
beszéd, írás, olvasás
(bankettre)

St.

rpk. képzés,
felelősség
vállalás

17 éves

●kcsst. (ha van),
●st. m.i. vizsga,
●cserkészismereti
vizsga megállása
(egyesített
honfoglaló
cserkészpróba
anyagából),
●őv. , később
bekapcsolódóknál
vkvt és tpk.-i
engedély,
1 csapattábor,
aktív vezető

Láthatatlan ember

●minta: ttűz, játék,
vacsora,
akadályverseny
●őv.: őv.-i öj.
●kcsst.: játék, 2-3
előadás,
nyelvgyakorlatok
●Corvina: játék
●cst.: játék, ének
nyelvgyakorlatok

Kcsst.

rpk. képzés,
felelősség
vállalás

17 éves

●st. (ha van),
●st. m.i. vizsga,
st. cserkészismereti
vizsga megállása
(egyesített
honfoglaló
cserkészpróba
anyagából),
●őv. később
bekapcsolódók-nál
vkvt és tpk-i
engedély,
1 csapattábor,
aktív vezető

portyára,
akadályversenyr
e

●kcsőv. és ●kcs.
minta: RŐR, ttűzek,
játék, étkezések,
fektetés, ébresztés,
kirándulás, mese,
akadályverseny
●st.: játék, 2-3
előadás,
nyelvgyakorlatok
●cst.: játék,
nyelvgyakorlatok

Cst.
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Kerettörténet

Együttműködések

Célja

1956
(kirándulásra)

●összes: ttűz vezetés,
táborlátogatások
●Corvina: játék
●st.: ttűzvezetés, játék,
ének,
nyelvgyakorlatok

KMCsSz 2011. június.

Zrínyi

st. előkészítő (az
egyesített
honfoglaló
cserkészpróba
megállása),
nyelvismeretek
bővítése,
vándorcserkész
képzés,
szolgálatra
nevelés

16 éves

őv. vagy őv. vizsgák
megállása,
egyesített portyázó
cserkészpróba
megállása

Zrínyi Miklós élete ●minták: játszótér
építés,
természettudományi
kiállítás
●kcs. minta:
bábszínház,
tudományos
gyakorlat

* Csapatparancsnoki ajánlás és a tábor előtti feladatok elkészítése mindegyik tábor részére feltétel.
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I. sz. táblázat – A KMCSSZ VEZETŐKÉPZÉSE – (folyt.)

Tábor
Őv.

Célja
őv. képzés

Életkor

Előfeltételek *

Kerettörténet

Együttműködések

14 éves

●kcsőv.-i képesítés vagy:
Pál utcai fíúk
●őv. cserkésziismereti vizsga
megállása (az egyesített
próbarendszernek a
táborverő és portyázó
cserkész próbák anyagából)
– Dobó tábor helyettesíti a
cs. ismereti forgószínpadot,
●őv.-i tanfolyam és sikeres
vizsgázás őv. m.i.
anyagból,
1 év cserkészmunka,
folyékony magyar beszéd,
írás, olvasás

●minta: őrsi
összejövetele, fél
napi program,
ttűzek
●őv.: ttűz,
találkozás
●st.: ttűz, őv.-i
összejövetel
●cst.: ttűz

Kcsőv. kcsőv. képzés

15 éves

●őv.-i képesítés vagy:
●őv. cserkészismereti vizsga
megállása (az egyesített
próbarendszernek a
táborverő és portyázó
cserkész próbák anyagából)
- Dobó tábor helyettesíti a
cs. ismereti forgószínpadot,
őv. tanfolyam és sikeres
vizsgázás őv. m.i.
anyagból,
1 év cserkészmunka,
folyékony magyar beszéd,
írás, olvasás

változik

●kcsst. és kcs.
minta: RŐR,
ttűzek, játék,
étkezések,
fektetés,
ébresztés,
kirándulás, mese
akadályverseny

Dobó

az egyesített
próbendszernek
a táborverő
cserkészpróba
megállása,
nyelvismeretek
bővítése

13 éves

az egyesített próbendszernek
a táborverő cserkészpróba
megállása,
folyékony magyar beszéd,
írás, olvasás

Egri csillagok

●minta: ttűz, játék,
vacsora,
akadályverseny
●st.: ttűz, játék,
vacsora,
akadályverseny
●cst.: ttűz

Minta

cserkészélmény,
más táboroknak
“kiképzési
anyag“

10-12
éves

folyékony magyar beszéd,
egy csapattábor

változik

lásd a fentieket
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Kcs.
Minta

kiscserkész
élmény, más
táboroknak
“kiképzési
anyag“

7-9
éves

folyékony magyar beszéd,
egy kcs. tanyázás

változik

lásd a fentieket

* Csapatparancsnoki ajánlás és a tábor előtti feladatok elkészítése mindegyik tábor részére feltétel.
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II. sz. táblázat – A VK VIZSGÁK KÖVETELMÉNYEI

TÁBOR

VIZSGA KÖVETELMÉNY

MIKOR?

FELELŐS
SZERVEZŐ

Cst. nincsen külön cserkész vizsga követelmény ha van őv., st. képesítés
cst. magyarságismereti vizsga (Haza a magasban - magyar őv., st. vizsgán
honismeret, a sorozat első kötetének utolsó 94
oldalából). [A könyv beszerezhető a cserkészboltban.]

körzeti parancsnok

VAGY
három régi magyarságismereti vizsga (ha az egyik vizsgát
2000-ben vagy 2000 előtt tette le)

változik

körzeti parancsnok

st. vizsgán

körzeti parancsnok

gyakorlati vizsga a Cs. III anyagból (az egyesített
honfoglaló cserkészpróbák) vagy a Zrínyi tábor sikeres
elvégzése

st. vizsgán

körzeti parancsnok

st. magyarságismereti vizsga (őv. és st. munkafüzetek
kérdéseiből) – történelem, irodalom, földrajz, nyelvismeret

st. vizsgán

körzeti parancsnok

VAGY
a Balassi Bálint Intézet magasabb nyelvi szinttel
rendelkező csoportjában való sikeres részvétel (4-es
átlag végeredmény, legfeljebb egy tantárgyban 3-as, egy
tantárgyban sem kevesebb mint 3-as)
VAGY
magyarországi középiskolai érettségi
VAGY
a Corvina tábor sikeres elvégzése

St., írásbeli vizsga a Cs. III anyagból (az egyesített honfoglaló
kcsst. cserkészpróbák) vagy a Zrínyi tábor sikeres elvégzése

VAGY
a Balassi Bálint Intézet közepes nyelvi szinttel
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rendelkező csoportjában való sikeres részvétel
(minden tantárgyban legalább 4-es végeredmény)
VAGY
magyarországi középiskolai érettségi

Őv. és st. pótvizsgák – tárgykörök és a fentiek szerint
II. VK VIZSGÁK KÖVETELMÉNYEI – (folytatás)

MIKOR?

FELELŐS
SZERVEZŐ

őv. vizsgán

körzeti parancsnok

gyakorlati vizsga a Cs. I, II anyagból (az egyesített
táborverő és portyázó cserkészpróbák) vagy a Dobó
tábor sikeres elvégzése

őv. vizsgán

körzeti parancsnok

sikeresen végzett vizsga cserkésztörténelemből,
Szövetségünk felépítéséből

őv. vizsgán

körzeti parancsnok

őv. füzet

őv. vizsgára

körzeti parancsnok

őv. magyarságismereti munkafüzet kérdéseiből –
történelem, irodalom, földrajz, nyelvismeret

őv. vizsgán

körzeti parancsnok

az olvasási különpróba vágtató próbájának letétele

őv. vizsgára

körzeti parancsnok

őv. vizsga után

szövetségi alelnök

TÁBOR

VIZSGA KÖVETELMÉNY

Őv., írásbeli vizsga a Cs. I, II anyagból (az egyesített
kcsőv. táborverő és portyázó cserkészpróbákból)

magyarságismereti vándordíj

Dobó

nincsen külön vizsgakövetelmény

Cst. pótvizsgák – tárgykörök és a fentiek alapján
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III. A VEZETŐKÉPZŐ TÁBOROK TÁBOROZÁSI SZABÁLYAI

(2011-es kiadás)

1. A tíz cserkésztörvény az alapszabályunk. Azok megtartása mindenkire kötelező, aki a cserkészfogadalmat
letette vagy részt vesz cserkész megmozdulásokon.
2. A cserkész a fogadalomtétel alkalmával önként vállalja, hogy a cserkésztörvények szellemében és a
cserkészet szabályai szerint él.
3. A cserkészfegyelem tényezői: az önfegyelem, a szeretet, az engedelmesség, a rend és a cserkészies
magatartás.
4. A magyar beszéd kötelező. Igyekezzünk a durva, trágár beszédet kerülni és kerültetni!
5. A cserkészegyenruha általában minden megmozduláson előírt. Kivételre a napostiszt vagy a tpk. ad
megfelelő utasítást. Egyenruhával csak szabályos cserkészsapkát viselünk. A trikón a
cserkésznyakkendő viselése ajánlatos.
6. Betegséget, sérülést, balesetet, rosszullétet azonnal jelenteni kell a napostisztnek, vagy a tábor
egészségügyi személyzetének, vagy a tpk.-nak!
7. Cserkésztáborban 18 éven aluliaknak TILOS a dohányzás. 18 éven felüliek szabad idejükben az erre
kijelölt, elkülönített helyen dohányozhatnak.
8. Cserkésztábor résztvevői számára a táborozás időtartama alatt szeszes ital vagy kábítószer fogyasztása
SZIGORÚAN TILOS!
9. A tábort a résztvevők csak a napostiszt vagy a tpk. engedélyével hagyhatják el. Ez vonatkozik a vezetőkre
is, és különösen vonatkozik az éjszakákra.
10. Fiúk és lányok külön sátorban alszanak. Fiúknak leánysátorban és leányoknak fiúsátorban semmi
keresnivalójuk nincsen.
11. Gyerekeket alvás alatt nem szabad felügyelet nélkül hagyni.
12. Tüzet rakni csak a kijelölt helyeken és a tűzvédelmi szabályok megtartásával szabad.
13. Élő fát kivágni csak a parkigazgató vagy a tpk. engedélyével lehet. Élő fába kést, baltát hajigálni, szöget
verni, a kérget lehántani tilos!
14. A felszerelés közös tulajdonunk, amire vigyázni kell. Szándékos rongálás esetén a tpk. kártérítést
kérhet.
15. Mindenki vigyázzon a rendre és a tisztaságra, legyen az kint a szabadban vagy bent egy épületben!
Bármilyen szabálysértést, veszélyhelyzetet azonnal jelenteni kell a napostisztnek, a tpk.-nak vagy más
elöljárónak.
Szabálysértés esetén a tpk. rendre utasítja, súlyos esetben a táborból kizárhatja a szabályszegőt, ideiglenesen
megvonhatja a vezetői beosztást vagy a vezetői minősítést.
A vezetőképző tábori szabályokat elolvastam, megértettem és megtartom. A szabálysértés
következményeivel tisztában vagyok.

16 / 20

KMCsSz 2011. június.

Dátum

Név nyomtatott betűkkel, csapatszám
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Aláírás (szülői, ha kiskorú)
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IV. A ZÁSZLÓFELVONÁS RENDJE

(2011-es kiadás)

Megjegyzés: A kiejtendő vezényszó vagy szöveg aláhúzva.
Általános megjegyzések:

A napostiszt mindig vigyázzállásban vezényel. Balra át után bal lábbal
lépünk ki. A Vi-gyázz vezényszót nem használjuk.

Az őrsök - vagy más egységek - minden alkalommal a zászlófelvonáshoz sorakozó felhívásra őrsi körletben
sorakoznak s onnan alakzatban vonulnak a zászló árbóchoz. Ott pihenjben várnak a további utasításra.
A napostiszt középre lép és vezényel: Tábor vigyázz! Őrsvezetőktől jelentést kérek.
Az őrsvezetők kilépnek és menet közben egymás mellé sorakoznak, majd a napostiszt előtt három lépésre
megállnak. A napostiszt tiszteleg, vele együtt az őrsvezetők is. A napostiszt a jobb-szárnyon (balra néz)
lévő őrsvezetővel kezdve, sorra feléjük fordítja fejét, majd minden őrsvezető jelent.
........................... őrs ..... cserkész. (Az őv. annyi cserkészt jelent, amennyi felsorakozott. Ha ketten nincsenek
ott, így jelent: ............... őrs .... cserkész, 2 szolgálatban.) Végül a napostiszt mondja: Köszönöm. és
tiszteleg az őrsvezetőkkel együtt. Balra át után az őrsvezetők belépnek őrseikhez.
A napostiszt a tpk. elé áll, vele tiszteleg és jelent:
.......................... tábor ..... cserkész. (Az őrsök által jelentett létszámhoz hozzáadja a törzsét is.)
A táborparancsnok válasza: Köszönöm. Zászlófelvonás, ima, napirend, szolgálatátadás.
A napostiszt megismétli a parancsot. Mindketten tisztelegnek.
A napostiszt visszafordul és vezényel (csak egy személyt hívunk a zászlóhoz):
XY a zászlóhoz! Miután XY a zászlóhoz ért a zászlónak tiszteleg. Utána, Zászlónak tisztelegj! Az őrsi
zászlót nem hajtjuk meg, hanem bal kézben tartjuk és jobb kézzel tisztelgünk rá (derékkal vízszintesen).
A zászló felvonása közben a tábor a cserkészindulót ill. a Himnuszt énekli. Utána: Vigyázz!. Miután XY
lehúzta a zászlót, a zászlónak ismét tiszteleg. Miután XY visszatért a helyére: Imádkozzunk!
Az ima sorrendje: Katolikusok keresztvetés, reggeli ima, Miatyánk, Ragyogva fénylik..., keresztvetés.
Utána, Imától!
A napostiszt feolvassa a napirendet. /Vigyázz állás a szolgálat felolvasásáig./ Napirendnél ill. a napi jelszó után
Pihenj-t vezényel és folytatja a napirendet. Ha valakinek a nevét hívják, akkor vigyázzba áll és mondja,
hogy Parancs - ezzel tudomásul veszi az elhangzottat. Az őrs részéről csak az őrsvezető szólal meg.
Aláírásnál Vigyázz, utána Pihenj.
A napostiszt Tábor, vigyázz!-t vezényél. Utána: Szolgálat átadás.
Az új napostiszt a napostiszt elé lép. A régi napostiszt tisztelgés után mondja: A szolgálatot átadom.
Az új napostiszt válasza: A szolgálatot átveszem. Mindketten tisztelegnek. A régi napostiszt balra át-tal
távozik.
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Ha van, akkor a további szolgálatokat hasonlóképpen átadjuk.
Ezután az új napostiszt a tpk.-hoz fordul és további utasítást kér. Ezután, vagy amennyiben nincs más utasítás,
a következő utasítást adja ki: Őrsvezetők vezessék el őrseiket.

A ZÁSZLÓLEVONÁS RENDJE
Minden úgy történik mint zászlófelvonásnál, csupán a sorrend és az imák változnak: Jelentés, esti ima, A
napvilág leáldozott…, zászlólevonás.
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V. A CSAPAT VEZETŐKÉPZÉSI IGÉNYEINEK TERVE - PÉLDA
1. Először kiszámítjuk a cserkész és kiscserkész létszámhoz szükséges vezetői igényeket:
Csapatlétszám
kcs.
cs.
vándor
Össz.
Vezetői igény
kcsőv.
őv.
kcsst.
st.

2011
15
12
4
31

2012
25
17
4
46

2013
30
24
8
62

2014
25
20
8
53

3
3
1
1

4
4
2
2

6
5
2
2

5
4
2
2

2. Ezután kitervezzük a 13 évesektől kezdődően – vezetői igény és tehetség szerint – ki melyik
vezetőképző táborba megy szolgálat, tapasztalatszerzés vagy tudásmegosztás szempontját figyelembe
véve. [Az eredeti a mondat nem volt világos. Értelmezésem szerint a javított mondat tükrözi a
megkívánt szövegezést.] A csapaton belül is próbáljunk olyan beosztásokat adni, amelyek
megfelelnek a csapat igényeinek és a vezetőjelölt tehetségének is, de egyúttal biztosítja az utánpótlást:
Cserkész neve
Születési éve

Fekete Márti
1989

Kiss Jancsi
1993

Nagy Pista
1998

Kiss Beáta
1998

2011-ben életkora
Csapatbeosztása
VK tábor

22
kcs. rpk.
cst.

18
őv.
kcsst.

13
cserkész
Dobó

13
cserkész
Dobó

2012-ban életkora

23

19

pénztáros
kcsőv. kikpz.

kcs. rpk.
kcs. minta rpk.

14
őv.-i
tanfolyam
őv.

14
őv.-i
tanfolyam
őv.

24

20
kcs. rpk. +
szertáros
st.

15

15

kcs. őrs
kcsőv.

cs. őrs
cs. minta őv.

21
rpk. + szertáros

16
kcs. őrs

16
cs. őrs

jubi

jubi - FIII

jubi - LIII

Csapatbeosztása
VK tábor
2013-ban életkora
Csapatbeosztása
VK tábor
2014-ben életkora
Csapatbeosztása

VK tábor

cspk.h.
kcsőv. kikpz.
25
cspk.
Jubi (ez
évben nem
lesz VK)
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