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Szent István Egyházközösség, Szent Erzsébet terem, Passaic, NJ, USA 

Lendvai-Lintner Imre, a KMCSSZ elnöke, üdvözölte a Közgyűlés résztvevőit és vendégeit. A 

Himnusz eléneklése után, Balogh László atya, a Szent István Egyházközség plébánosa imát mondott. 

A megnyitó után az elnök javasolta Szórád Gábort a jegyzőkönyv vezetésére, amelyet a Közgyűlés 

elfogadott. A Közgyűlés egyhangúlag szintén jóváhagyta a Szavazatellenőrző Bizottság tagjait: 

Globits Lászlót, Nádas Krisztinát és Szentkirályi Pált. Az idén minden kerületünk képviselve volt, 

mivel a Közgyűlés a virtuális térben is elérhető volt ZOOM alkalmazáson keresztül. A gyűlésen igy 

több mint 85 résztvevő volt a világ minden tájáról. Ezután a főtisztségviselők beszámolói 

következtek. 

Lendvai-Lintner Imre elnök beszámolójában helyzetjelentést tett a Szövetség általános helyzetéről 

mind külső mind belső szemszögből. Összefoglalta kerületeink és körzeteink helyzetét, és röviden 

felvázolta a szövetségi megmozdulásokat és csapataink munkáját. Kitért a járványhelyzet miatt 

kialakult nehéz helyzetre is. Megemlékezett elhunyt cserkészvezetőinkről, valamint jubiláló 

csapatainkról és intézményeinkről. Beszámolójában külön kitért szövetségünk kielégitő anyagi 

helyzetére, illetve beszámolt a számvizsgáló bizottság alapos munkájáról is. Helyzetjelentést adott a 

kárpátmedencei kapcsolatainkról a testvérszövetségekkel és a MCSSZF megmozdulásairól is 

beszámolt. Beszédének végén kitért a következő évek kihívásaira: a felső vezetők utódlásának 

kérdésére, a cserkészet minőségének megtartására, a létszámnövekedés álltal keltett gondokra és 

kihivásokra, a jól működő kezdeményezések minőségének megtartására, valamint további szoros 

kapcsolatok épitésére a testvérszövetségekkel.  

Dömötör Gábor alelnök, leköszönő beszédében azt elemezte, hogy szövetségünk felkészült e 

következő évek kihívásaira: véleménye szerint nem csak az objektiv de a szubjektív megfigyelések 

is bizalomra adnak okot. A vírusjárvány okozta nehézségek közepette is a csapatok, körzetek és 

kerületek nagy ötletességgel találtak megoldást arra, hogy a megbénulás helyett 

cserkészfoglalkozást folytassanak akár digitális formában, akár a korlátozásokat is tiszteletben tartó, 

a szabadban történő programokkal. Ez nemcsak a vezetők találékony ötletességét mutatja, hanem 

fiataljaink továbbra is fennálló ragaszkodását a cserkészethez. Felvázolta, hogy szerinte a 

legfontosabb tényező, hogy magyar cserkészszövetség vagyunk. Tulajdonképpen a magyar jelző 

adja nekünk létjogosultságunkat. A magyarsághoz való közeledés mellett az összmagyar 

cserkészethez való tartozásunkat is fejleszteni kell. Végül megköszönte a sok támogatást, amit két 

évtizedes alelnöki munkája során kapott és felajánlotta további segitségét a KMCSSZ részére, 

bármiben is legyen szüksége.  

Az elnök a közgyűlés elé terjesztett javaslatát, hogy Dömötör Gábort hosszú alelnöki megbízatása 

köszöneteként örökös tb. alelnöknek cimet adományozón egyhangúlag el lett fogadva.  



 

Szórád Gábor főtitkár, a központi iroda munkájáról és a szövetségi ügyintézésről számolt be. Külön 

kitért az Diaszpóra Iskolatábor Projekt megvalósulására és fontosságára és beszámolt a KMCSSZ 

munkájáról az ÖMCSST megvalósitásában. Két lényeges fejlemény történt az osztályvezetők 

munkájában: sok év után sikerült a Sajtóosztályt megújitani és a munkát átalakitani a mai világ 

elvárásainak, valamint a gazdasági osztály teljes integrálása és a KMCSSZ anyagi helyzetének 

átvilágithatósága szemszögéből. Fontosnak tartotta megemliteni azt a sok önkéntes munkát, amelyet 

vezetőink beletettek az ÖMCSST megvalósulásába és köszönetét fejezte ki mindenkinek, aki ezt a 

munkát támogatta az elmúlt két évben.  

Szentkirályi Pál vezetőtiszt beszédében bemutatta a VT pozició és testület munkáját és kihivásait, 

valamint a saját 12 éves szolgálatát értékelte az utolsó két év fényében. Ezeket négy kategóriába 

sorolhatnánk: Integrálni és egyszerűsíteni a csapatparancsnok munkáját (adatbázis korszerűsitése, 

informatikai vezetőtiszttel új lehetőségek kidolgozása, új cserkészkönyv és magyarságismereti anyag 

digitalizálása). Másodsorban elősegíteni a komolyabb, érdekes cserkész programok alkalmazását. 

Harmadsorban fokozni a vezető és a jelölt cseréket és minél több vezetőt, kisegítőt bevonni 

munkánkba (vezetői cserék, vezetőképző táborokban külön hagsúlyt fektetni erre). Negyedik 

feladatként a kiscserkészettel és más szakágakkal többet foglalkozni (több kiscserkész vezető 

képzése, felújított kiscserkész próbarendszer és vizsgákat, a kiscserkészet vezetési segédeszközeinek 

fejlesztése, valamint a kiscserkészet fontosságának nagyobb elismerése a szövetség minden szintjén). 

Ezeken kivül kiemelte még az alapszabály módositási folyamat fontosságát, illetve a 

cserkészértékeink felülvizsgálatával foglalkozó munkacsoport munkáját. Elmondta élményeit a 

különböző kerületeink meglátogatása és közös táborozásai álltal és köszönetét fejezte ki az egész VT 

testületnek áldozatos munkájukért. Végezetül kiemelte, hogy mennyire fontos, hogy személyes 

szinten minél többen megismerjük egymást és együtt táborozzunk mert közösek céljaink, egységes 

szövetségünk, és mindannyiunk munkájától függ cserkészetünk sikere. 

Lendvai Lintner Imre, felkérte Bedekovics Pétert a MCSSZ elnökét, hogy köszöntse pár mondatban 

a közgyűlés résztvevőit.  

Két javaslat érkezett a közgyűlés elé, az egyik a jelöltek megválaszthatóságának az idő korlátozását 

emelte ki a másik az egyenruha használatával kapcsolatos volt. Mindkét javaslatcsomagot a 

közgyűlés meghallgatta és az IB hatáskörébe utalta át megvitatásra és döntésre. 

Ezt követően a KMCSSZ elnöke bejelentette, hogy a szakosztályok vezetőtisztjeinek és 

osztályvezetőinek jelentései a honlapon olvashatóak: 

Vezetőképző vezetőtiszt (Pigniczky Eszter), kiképzési vezetőtiszt (Jankura Krisztina), kiscserkész 

vezetőtiszt (Globits Zsuzsa), regőscserkész vezetőtiszt (Jablonkay Lydia), vándor vezetőtiszt 

(Vámos István), felnőttcserkész vezetőtiszt (Grynaeus Péter), csapatfejlesztési vezetőtiszt (Marshall 

Tamás), tanügyi vezetőtiszt (Tóth Kata), egészségügyi osztályvezető (dr. Filó Gábor), 

kárpátmedencei kapcsolatokért felelős osztályvezető (Szemerédi Tibor), külügyi osztályvezető 

(Horváth Mihály), magyarországi tanulmányutakért felelős osztályvezető (Némethy Judit), 

gazdasági osztályvezető (Globits László), informatika osztályvezető (Szentkirályi Mihály), jogi 

osztályvezető (Vajtay István), sajtó osztályvezető (Pignicyki Réka). 

Ezenfelül a KMCSSZ honlapján a kerületi és körzeti parancsnokok beszámolói is megtalálhatóak. 

A Közgyűlés a főtisztviselői jelentéseket egyhangúlag elfogadta és felmentette öket.  



Következett a tisztújító szavazás. A Szavazatszámláló Bizottság bejelentette, hogy a Közgyűlés 58 

%-os arányban szavazóképes.  

A szavazatok megszámlálása után a Szavazatellenőrző Bizottság nevében Szentkirályi Pál 

bejelentette a szavazás eredményét. A Közgyűlés megszavazta az Intéző Bizottság által beterjesztett 

jelöltek teljes listáját. Az alelnöki pozícióra Vajtay István 54% többséggel lett megszavazva. A VT 

pozicióért holtverseny alakult ki, amelynek feloldása érdekében Pigniczky Eszter visszalépett a 

jelöltségtől és igy a Közgyűlés Dala Irént választottá meg négy évre VT-nek. Szövetségi póttagként 

Vargáné P. Réka 56%-os többséggel lett megválasztva. A szavazás végeredménye a jegyzőkönyv 

végén megtalálható. 

Az elnök ezek után megköszönte a helyi rendezők munkáját, külön megköszönte a segitséget a 

műszaki megoldások terén. 

A Közgyűlést imával és a cserkészinduló eléneklésével zártuk. 

Jó munkát! 

Szórád Gábor cscst. 

Jegyzőkönyvvezető 

N.B. A jegyzőkönyvben emlitett beszámolók és jelentések a KMCSSZ honlapján (www.kmcssz.org) 

mind megtalálhatóak és letölthetőek a „Vezetőknek” fül alatt a „Közgyűlés” részlegen.  

SZAVAZÁSI EREDMÉNYEK 

 
A KMCSSZ Közgyűlésén az Alapszabály értelmében 190 jogosult szavazat volt. 50 csapat (141 

szavazattal) és 49 tisztviselő (49 szavazattal). 160 szavazat érkezett be a határidőig. 

A Közgyűlésen 85 és 98 személy között ingadozott a részvétel. A szavazattal rendelkező személyek 

száma 58 alá nem esett. A Közgyűlés határozóképessége ezek alapján 58% volt. 

 

 Elnök: Lendvai L. Imre, Alelnök: Vajtay István, Főtitkár: Szórád Gábor, 

Vezetőtiszt: Dala Irén 

 Számvizsgáló Bizottság: Krizsán Árpád, Merényi Rita és Tarjánné Bodnár Ágnes 

 Fegyelmi Bizottság: ifj. Klement Kornél, Seregélyes Márton és Táborné Bea  

 Intéző Bizottság tagok: Győry András (I), Várteréz Viktor (I), Kerekes Márton (II), 

Györky Judit (III), Tóthné Kollár Kata (III), Jankura Krisztina (III), Hevesi Nagy 

Péter (IV), Siket György (V), Németh-Siegl Tamás (V), Pándi Árpád (Szöv.), 

Marshall Tamás (Szöv.) 

 Intéző Bizottság póttagok: Schenk Angyalka (I), Fekete Nunez Diana (II), Gyurcsán 

Ferenc (III), Kovássy István (IV), Marton Edit (V), Pándi Réka (Szöv.) 

 Tiszteletbeli elnökök: Bedy Balázs, Benedekné M. Mária, Bócsayné B. Klára, Csehné 

Gábor Anna, v. Falk Viktor, Filó Gábor, Fischer Viktor, Gémesné Réka, Golaritsné 

Gyöngyi, Grynaeus Péter, Herédi Mária, Kokronné Vámos Edith, Konthur Mária, 

Kovássyné Marianne, Lamperth Zoltán, Lindqvist D. Andrea, Lukács Tibor, 

Magyarody Szabolcs, Merényi Rita, Mészárosné Vareska Andrea, Nádas Gabriella, 

Kuni, Nagy Miklós, Némethy K. Judit, Nickl Károly, Nyisztorné Judit, Pilinszky 

http://www.kmcssz.org/


Katalin, Pillerné T. Éva, Pintér János, Prezenszky Edit, Schloder Miklós, Seregélyes 

Márton, Szappanos István, Szentkirályi Ödön, Tarjánné Bodnár Ágnes, Teleki 

Natasha, Thurner Klára, Tóth Attila, Zubrits Árpád 

 

Alapszabályból 

A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultak fele + 1 jogosult személy jelen van, vagy 

írásbeli meghatalmazottja által képviselteti magát. 

A közgyűlés tagjai: a Szövetség elnöke, az örökös tiszteletbeli elnök, az alelnök, a Szövetség 

vezetőtisztje és főtitkára, a vezetőtiszti testület tagjai és az osztályvezetők, az IB tagjai, a kerületi 

és körzeti parancsnokok és a Szövetségnél igazolt csapatparancsnokok. Az utóbbiak minden 

megkezdett tizenöt főnyi csapattag után egy-egy szavazattal rendelkeznek, a csapat előző évi 

jelentése és befizetett csapattagdíja alapján. A jelentés vagy a tagdíjfizetés elmaradása a 

szavazati jog felfüggesztésével jár. 

 


