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KMCSSZ Sajtóirányelvek  

 
Kedves Cserkészek, Cserkészvezetők!  
 
A mai technológiának köszönhetően, sok lehetőségünk van arra, hogy gyorsan és többféle módon 
adjunk hírt magunkról és a cserkészmunkánkról, leginkább digitális módon, a világhálón keresztül. 
Ennek egyik hátránya az, hogy sokszor összekeveredik a szervezeti kommunikáció a személyes 
hírekkel és véleménnyel, illetve összemosódhatnak a cserkészet céljai mások céljaival. Ennek 
érdekében írtuk ezeket a sajtóelveket, hogy egységessé és egyértelművé tegyük a cserkészmunkánkhoz 
tartozó kommunikációt és ‘marketinget.’ Előre köszönjük a segítségeteket az irányelvek betartásában. 
Ha bármilyen kérdésetek lenne, keressétek fel a sajtóosztályt a fenti e-mail címen!  
 
A közös munka és az összehangolt cserkész kommunikáció érdekében arra szeretnénk kérni 
cserkészeinket és cserkészvezetőinket, hogy ahol a KMCSSZ csapatai szerepelnek (csapat honlapok, 
Facebook oldalak, Instagram és Twitter oldalak, bármilyen digitális vagy nyomtatott, csapathoz 
tartozó média), ott a következő irányelveket kövesse mindenki:  
 

 Cserkész felületre cserkészettel kapcsolatos kommunikáció kerüljön elsősorban, akár 
központi akár helyi. A Magyarországgal, magyarsággal, diaszpórával kapcsolatos hírek és 
főleg vélemények maradjanak a privát oldalakon, posztokban, szülői csoportokban. A helyi 
cserkész felületeken megosztott anyag foglalkozzon a helyi csapat munkájával, 
programjaival és programjai meghirdetésével. 

 

 Olyan hírt illetve anyagot ne osszunk meg, amely bármilyen politikai pártot támogat, illetve 
bármilyen politikai pártnak vagy mozgalomnak az üzenetét adja tovább. Személyes politikai 
vélemény nyilvánításnak nincs helye a cserkészethez fűződő sajtótermékben. A KMCSSZ 
nem támogat politikai pártokat vagy mozgalmakat.  
 

 Ne reklámozzuk másnak a programjait, kizárólag a KMCSSZ-nek a programjait. Vannak 
értékes koncertek illetve magyar kulturális programok, de ezeket leginkább a zárt szülői 
csoportban osszátok meg a szülőkkel, nem a hivatalos csapat Facebook oldalakon. Nem a 
KMCSSZ feladata, hogy reklámfelülete legyen más programoknak, melyek nem 
kapcsolódnak szorosan a cserkészmunkához. (Kivétel lehet egy nyomtatott hírlevél helyi 
támogatója).  

 
 Csapatainknak kötelező minden helyi törvényt és szabályt betartani, amely munkánkra 

érvényes. Ilyenek a helyi GDPR követelmények, adatvédelmi törvények és kiskorúak 
védelméről szóló szabályzatok. Így ha kép és név közléshez a helyi törvények értelmében 
engedély kell, akkor azt feltétlenül meg kell kapni. Ha nincs ilyen törvény helyben, akkor 
is minden csapatnak kötelező az év elején aláíratni a kiskorú cserkészek szüleivel egy jogi 



 

lemondó nyilatkozatot, ami kimondja, hogy a gyermekekről készülhet fénykép és videó a 
cserkészprogramok alatt, melyeket a KMCSSZ media szervei hírközlési és toborzási célokból 
leközölhetnek cserkész és nem cserkész médiumokban. (Ez a sablon letölthető 
a kmcssz.org honlapról, az egészségügyi nyilatkozatok mellett).” 

 

 A központi KMCSSZ híreket kérjük megosztani a helyi csapat felületeken is, ezzel 
támogatva a Szövetség munkáját (ezek e-mailben fognak érkezni a parancsnokokhoz, vagy 
lehet a Facebook-on, vagy Instagram-on is egyenesen a központi oldalról átvenni, ha ez 
könnyebb). Fordítva is igaz: ha vannak olyan helyi hírek, melyek az egész Szövetségnek 
érdekesek és fontosak lehetnek, és a sajtóosztály nem látja (mert nem látunk minden oldalt), 
azt feltétlenül kérjük elküldeni a sajtóosztálynak (kmcssz.tv@gmail.com), hogy mi is hírt 
adhassunk a cserkészmunkátokról! E-mailben kérjük az anyagokat szöveggel és fotóval (vagy 
videóval). 

 
 
 

Jó munkát kíván:  
 

Pigniczky Réka, cst. 
a KMCSSZ Sajtóosztály vezetője 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
A KMCSSZ hivatalos (központi) digitális hírcsatornái: 

 
A központi és hivatalos KMCSSZ médiában (lásd alul), amelyet a KMCSSZ Sajtóosztály 
kezel, hírt adunk a szövetségen belül megtörtént eseményekről, illetve meghirdetünk központi 
programokat (táborok, bálok, pályázatok, cserkész segédeszközök, vezetőségváltás stb.). 

 
  



 

 
 

A KMCSSZ hivatalos sajtótermékei: 
 

Magyar Cserkész (digitális kiadvány) 
negyedévente 

 
Vezetők Lapja (nyomtatott és digitális) 

félévente 
 

Árvalányhaj (nyomtatott és digitális) 
félévente 

 
KMCSSZ Cserkésznaptár (nyomtatott és digitális) 

évente 
 
 
 


