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Kárpát-medencei Kapcsolattartó Vezetőtiszt – Jelentés a Közgyűlésnek 

(2019– 2021) 

Tevékenységem legnagyobb hányada a Magyar Cserkészszövetségek Fóruma (MCSSZF) keretén 

belül kifejtett munka. 

Emellett részt vettem a MCSSZF által meghirdetett programok egy részén. 

Továbbá személyes kapcsolatokon keresztül informálódtam – és informáltam szövetségünk 

vezetőségét a magyar testvérszövetségeken belüli viszonyokról. 

 

Az utolsó két évben tevékenységem a MCSSZF új alapszabályának (ASZ) kidolgozására 

összpontosult. 

Ez több okból vált szükségessé: 

A Fórum megalakulása óta eltelt majd 3 évtized alatt a Kárpát-medencei magyar 

cserkészszövetségek maguk is sokat változtak, és változtak az alapításkori adottságok. 

Az eredeti ASZ bár az újjáéledő demokratikus viszonyok jegyében született, azonban alapvetően és 

kizárólag az elnökök tanácskozási testületének „házirendje” volt, azonban minden végrehajtói 

felhatalmazás nélkül. 

A zökkenőmentes működés biztosítására az idők folyamán többször fel kellett újítani, részint a 

felmerült hiányosságok kiküszöbölésére, részint időközben megváltozott helyzetek kezelésére. 

A legutolsó módosításra azt követően került sor, hogy a magyar kormány stratégiai megállapodást 

kötött a MCSSZF-fel, ami egyrészt komoly anyagi támogatás kilátásba helyezését jelentette, 

másrészt tükrözte a kormány elvárásait a cserkészettel mint legfontosabb nemzetépítő /szolgáló  

ifjúsági mozgalommal szemben. Ez a mozgalom taglétszámának erőteljes növelését jelentette, főleg 

az anyaországi szövetségeknél (MCSSZ és MCSLSZ), de a határontúliaknál is. Az elvárás mögött egy, 

a kormánypárt irányvonalával azonos - nemzeti keresztény – ifjúsági tömegszervezet támogatása 

rejlik.    

Az állami támogatás teljesen új helyzetet teremtett. A tagszövetségek pályázatainak 

összehangolása, a közös programok anyagi és organizációs feladatainak kezelésére létrejött az 

Összmagyar Cserkész Iroda, melynek kiadásait a tagszövetségek által fizetett tagdíj fedezte, amit a 

pályázatok tartalmaztak. 

Nyilvánvaló, hogy ez magával hozta olyan kérdések ASZ-beni rendezésének szükségességét, ami a 

tagdíjfizetéssel, képviseleti és szavazati joggal összefügg. Az ezeket a kérdéseket rendező, jelenleg 

még érvényben lévő, utolsó ASZ-módosítás sajnos félreérthető ill. félremagyarázható pontokat is 

tartalmazott. Részben ezért, részben a magyar egyesületi törvények változása miatt szükségessé 

vált egy további módosítás. Hozzájárult mindehhez az igény, a döntéshozás demokratikusabbá 

tétele iránt. Az új ASZ alkalmat nyújtott arra, hogy az újra rendezze ill. átfogalmazza a MCSSZF 

célkitűzéseit, szervezeti felépítését, a tagok jogait és kötelességeit.  
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Az tervezet elkészítése több lépcsőben történt. Hamarosan kiderült, hogy a tagok között néhány 

alapvető kérdésben szinte áthidalhatatlan ellentétek merültek föl. Végül a MCSSZ jogászai által 

előterjesztett javaslat alapján hosszadalmas kompromisszum-keresés után sikerült megállapodni a 

leendő új ASZ szövegében.  A tervezet jelenleg a tagszövetségek illetékes grémiumai által javasolt 

esetleges további módosítások beillesztése után kerül elfogadásra – feltehetően 2021 első felében. 

Ez az eljárás tehát még folyamatban van. 

 

Néhány gondolat a testvérszövetségekről. 

Általánosságban elmondható, hogy a magyar cserkészet a világcserkészet konzervatív, nemzeti 

elkötelezettségű, a hagyományos egyházakkal szorosan együttműködő szárnyához tartozik. 

Különösen kirívó a különbség az LGBT-vel és a felekezeti hovatartozással kapcsolatos kérdésekben.  

 A MCSSZ még messze van attól, hogy elfoglalja az őt, mint az anyaországi szövetséget megillető 

vezető szerepet. Jelenleg egyfajta kollektív vezetéssel kísérleteznek. A vezetői karban éles személyi 

ellentétek vannak, napirenden vannak az egymással szembenálló frakciók vitái. Dacára a jól 

látogatott VK táboroknak, úgy a csapatok száma, mint a szövetség taglétszáma stagnál. Ennek 

okaira ezen beszámoló keretében azonban nincsen módom kitérni.  

A RMCSSZ-re ugyancsak jellemző a kollektív vezetés. A szövetség anyagi gondokkal küzd, ami 

azonban nem csupán az ország gazdasági helyzetének következménye. Vezetőképzésük biztosítását 

többszöri nekifutás után sem sikerült mindmáig megnyugtatóan rendezni. Mind gazdasági, mind 

vezetőképzés terén keresik az anyaországiak támogatását, saját erőforrások kiépítése nem 

erősségük. 

Az SZMCS átesett a vezetési nehézségeken, vezetőgárdája jól strukturált. Anyagilag megalapozott, 

és a belső ügyei rendezettek. 

A többi szövetség kislétszámú, tipikusan 1000 alatt, de inkább 1-2-300 fővel.  

A MCSLSZ-ről nem rendelkezem információval. 

A VMCSSZ, a KaMCSSZ és a zágrábi Zrínyi Miklós cscs. lelkes kis közösségek. Vezetőképzés terén 

teljesen a testvérszövetségektől függenek. 

 

Az utóbbi öt évem az utódkeresés jegyében is telt. Végül is elnökünknek sikerült megfelelő 

munkatársat találnia dr. Koltai Marika Frankfurt/Budapest-i cserkésztiszt személyében. Kinevezése 

az új IB feladata, én csak ajánlani tudom. 

 

Egyben köszönöm az eddigi bizalmat, örülök, hogy szolgálhattam szövetségünket és ezen keresztül 

nemzetünket is valamelyest. 

 

 

Kelt Bécsben, 2021. március 1-én 

 

Puma, Szemerédi Tibor cscst. 


