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Háttér 

A Sajtóosztálynak 2021-ig nem volt osztályvezetője, viszont volt egy Sajtóosztály feladatkör, 

amelyet Lendvai-Lintner Imre Elnök és Szórád Gábor Főtitkár láttak el évekig (hírek, 

publikációk, belső és külső kommunikáció). Kifejezett sajtóstratégia vagy sajtóirányelvek nem 

voltak lefektetve és nem volt erre felelős vezető, aki kialakította volna ennek a stratégiáját. 

Ebbe az űrbe léptem be már 2020 őszén (a Covid járvány alatt, amikor egyre több videóhír 

született) először ideiglenes megbízatással és később, a 2021-es közgyűlésen lett hivatalos 

osztályvezetői pozícióm. Így az első cél tehát a sajtóosztály megfogalmazása, szintrehozása, 

rendszeresítése volt. 

 

A Sajtóosztály 

A KMCSSZ Sajtóosztály két fő feladata a cserkészetről szóló híradás (a lenti sajtótermékeken 

keresztül) és a kommunikáció (PR). Mindkettő két irányban terjed. Egyfelől a szövetségen 

belül adunk hírt csapatainknak és cserkészeinknek a csapatokon belül folyó cserkészmunkáról, 

illetve a szövetségen belül folyó programokról és közleményekről.  Másfelől a szövetségen 

kívülre adunk hírt a KMCSSZ működéséről, céljairól, híreiről és kommunikálunk különböző 

magyar és külföldi sajtóorgánumokkal, jó hírnevünk terjesztése érdekében. Összegezve: az 

osztály feladata hír és kommunikációs tartalmat gyártani és létező tartalmat koordinálni, 

terjeszteni a szövetségen kívül és belül. 

 

A KMCSSZ sajtóosztályának állandó tagjai a Sajtó OV és azon vezetők akik közremüködnek a 

KMCSSZ nyomtatott és digitális média termékeinek kiadásában (KMCSSZ honlapjai, Vezetők 

Lapja, Magyar Cserkész, Árvalányhaj, Cserkésznaptár, KMCSSZ TV (Vimeo) és a közösségi 

médiában: Facebook, Instagram, és Twitter). Ad hoc munkacsoportok alakulnak ha 

különkiadványra keletkezik igény (pld. Hontalan Sasok Háza kiadvány, 2022) vagy kiemelt 

események és táborok idején (pld. Jubileumi Nagytábor sajtóosztálya 2024).  

 

 

 

 



 

2021 - 2023 fő célkitűzések, megvalósítva: 

● Sajtóstratégia kialakítása (fent megfogalmazva) 

● Központi Sajtóirányelvek kidolgozása, pontos megfogalmazása, terjesztése a 

KMCSSZ-en belül (csatolva) 

● E-mail listák korszerűsítése, új rendszerezése: 4 központi Email lista létrehozatala 

(Vezetőknek, Parancsnokoknak, Cserkészeknek és Cserkészbarátoknak) 

● KMCSSZ központi média orgánumok megnevezése, rendszeresítése (és új KMCSSZ 

videócsatorna létrehozása a Vimeo-n, a KMCSSZ TV). Ezen belül 5 honlap, 4 FB oldal, 

Instagram és Twitter. 

● Videóirányelvek létrehozása a nézhető KMCSSZ videóhírgyártáshoz (noha ezek még 

nem kerültek felhasználásra) 

 

Megvalósításra váró célkitűzések és jövőbeni tervek 

● Egységes KMCSSZ hírek kialakítása, rendszeres kommunikáció: ezt csak részben 

sikerült létrehozni, nagyrészt mert a 2021-2022 időszakban nehéz volt tudósítani 

olyan cserkészeseményekről amelyek elmaradtak. Ami megtörtént: létrejött egy 

koncepció arról, hogy milyen egy jól megfogalmazott cserkészhír (akár cikk, akár 

videó).  Ami még nem alakult ki, hogy az ilyen hírek beérkezzenek a sajtóosztályra és 

ne kelljen őket levadászni máshonnan (pld. Facebook). Kialakításra vár még az, hogy 

a csapatoktól, körzetektől érkezzen a sajtóosztályhoz hír, amit továbbítani tudunk a 

többi csapathoz, illetve a nagy világba. Erre az lenne a célszerű, ha minden körzetből 

lenne 1 cserkész sajtós, akivel a központi sajtóosztály tudna kommunikálni és híreket 

kapni. A nagyon elfoglalt parancsnokok, illetve a rajvezetők nem érnek rá központi 

sajtóhíreket írni vagy filmezni.  

● Hírgyártó stáb kibővítése, fiatalok bevonása, médiaképzés: a gyaroribb és 

használhatóbb hír érdekében szükség lenne média muhelyeken történő képzésre 

(például a 2023-as közgyűlésen, a VK táborokban és online műhelykben). Ezeket a 

körzeti sajtó képviselőknek tartanánk, illetve olyan fiatal vezetőknek, akik a 

programjaik során szeretnének használható, izgalmas és tartalmas híreket gyártani. 

Ezek rövid képzések lennének, 1-1 óra és a Sajtó OV tartaná őket (irott és videó 

hírnek). 

● Kommunikációs stratégia folytonossága – PR stratégia – kifejleszteni és felépíteni egy 

sajtókapcsolatok listáját (TV, Rádió, nyomtatott és digitális sajtó): Ez sem történt meg 

teljesen és folyamatban van egy korszerű sajtólista (minden körzethez és 

Magyarországon is) kialakítása, ehhez is keresünk munkatársat. 

 

  

 



 

Fő kihívások a 2023 - 2025 időszakra 

● A poszt-Covid időszakban ismét megnőttek az offline kiemelt cserkészesemények és 

táborok, és legjobb lenne bővített létszámmal és szakszerűen tudósítani ezekről (pld. 

Tisza Tutajábor 2023, Jubileumi Nagytábor 2024, Diaszpora Iskolatáborok megnőtt 

száma, illetve több csapatévfoduló is lesz). Ehhez több cserkésztudosító kell, akit legjobb 

lenne az események előtt kiképezni, egységesíteni, a VK táborok és online gyűléseken. 

 

 

Jó munkát!  

Pigniczky Réka cst.  

KMCSSZ Sajtó Osztályvezető  

kmcssz.tv@gmail.com 

 

kelt: Budapest, 2023. január 30. 

 



 

 

KMCSSZ Sajtóirányelvek 

(május 2021) 

  

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 véleménynyilvánításnak 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 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 

http://kmcssz.org/

