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Külföldi Magyar Cserkészszövetség 

Hungarian Scout Association in Exteris 

Vezetőképző Vezetőtiszt – Jelentés a Közgyűlésnek 

(2021. április – 2023. február) 

 

Áldott, aki előre néz.  

Szellő szemedbe fütyörész, 

Forró a föld, piros a menny: 

Előre menj! (Sík Sándor) 

 

Az elmúlt két év csupa siker volt a vezetőképzés szempontjából. A központban és az I. kerületben szokásos 

létszámú VK táborokat tudtunk tartani. A II. és IV. kerületekben ŐV tábort tudtunk tartani. 

Harminchárom új tisztet tudtunk kiképezni a szövetségnek. Született új kezdeményezés kiscserkész 

vezetők képzése terén. A webképzés, illetve VK előképzések egy szinten megmaradtak. Ezt mind sikerült 

elérnünk annak ellenére, hogy tulajdonképpen a világ még mindig küszködött a járvánnyal, és a 

központba nem tudtak jönni jelöltek, mert még nem volt teljesen bevállalható a repülés. Az USA-ba nem 

engedték be az oltatlan külföldi állampolgárokat még 2023 februárjában sem. A pandémia hatását 

érezzük még most is valamilyen szinten minden csapatunkban. Ezért is éreztük a sürgősségét annak, hogy 

minél több vezetőt képezzünk ki minden kerületünkben, hogy lelkesítsük cserkészeinket arra, hogy 

érdemes megmaradni, folytatni és előre haladni. 

 

Az elmúlt két évben fő célkitűzéseim a következők voltak: 

 

 2021 

1. A világjárványi szabályokat betartva, központi és kerületi VK táborokat bármilyen módon és 

létszámmal megtartani. Csak legyenek! 

2. VK vezetői/parancsnoki csereakciók újraindítása, ha lehetőség nyílik rá. 

3. Személyes kapcsolattartás mindegyik kerülettel és a testvérszövetségekkel - Zoom gyűléseken részt 

venni. 

4. A VKVT munkaköréhez munkatársak biztosítása. 

  

2022 

5. Teljes létszámú VK táborokat tartani a központban és II. és IV. kerületben. 

6. A VK parancsnokok utódlási tervének kivitelezése. 

7. Tisztképző tanfolyamot tartani a Kárpát-medencében. 

8. A SSCsP Bizottságban aktív részvételemmel kieszközölni a park fejlesztését, hogy új táborhelyeket 

biztosítsunk.  

9. Vizsgáztatási folyamatot átvizsgálni. 

10. Haladni a VK keretrendszer kidolgozásával. 

11. Haladni a kiképzőképzés stratégiájával/anyagával. 

 

 2023 

12. A központi VK tábor felkészítését és levezetését másra bízni, hogy részt vehessek az I. kerületi VK 

táboron. 

13. Az I. kerületben az első Dobó tábor szervezését beindítani.  

 

Fő célkitűzések teljesítése: 

1. Teljesítve:  

● 2021-ben a központi tábor sikeres volt, bár repülővel érkezők és V. kerületből résztvevők nem 

igen voltak, mert nem volt megoldható. 8 táborból, 4 tábort tudtunk megtartani az országos 

Covid szabályok betartása miatt. Elmaradt a Kcs minta, Minta, Dobó és Tiszti tábor. 

● Az I. kerületben tartott tábor sikeres és nagy létszámú volt. Minden tábort, amely be volt 

tervezve, meg lett tartva.  
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● 2021. augusztusában meg tudtuk tartani a Regös STVK-t, 

Magyarországon (Kazáron.) Minta tábor is volt. Ezt a tábort 

eredetileg húsvétkor szerettük volna megtartani, de a 

 járvány miatt el kellett odázni.  

 

2. Teljesítve: 2021-ben nem tudtunk vezetői cserét tartani csak webképzés formájában. 2022-ben részben 

tudtunk, 2023 januárjában már nagyjából helyreállt ez a programunk.   

● 2021-ben tartottunk hat alkalommal web-előképzést az RST-re, amelyen két 

kerület vezetői vettek részt.  

● 2022 júliusában nem tudtunk vezetőket küldeni az Argentínában tartott ŐV-re. Meg kellett 

változtatni ennek a tábornak az időpontját, ami eredetileg 2023. január lett volna. Mivel 

rövidebb lett a szervezési idő, nem volt elég idő “vendég” vezetőket találni. 

● 2022 központi VK-n: 2 argentín, 1 brazil, 1 németországi, 3 MCSSZ-ből, 1 SZMCS-ből, 1 

RMCSSZ-ből és 1 VMCSSZ-ből érkező cserkész vett részt. 

● 2023 januárban, a IV. kerületben tartott ŐV táborba, 2 vezetőt küldtünk Németországból. 

 

3. Teljesítve: Amikor volt webkonferencia (tiszti vagy egyéb) a KMCSSZ kerületekben vagy körzetekben, 

azokon részt vettem. Heti szinten volt 2-3 webgyűlés a KMCSSZ vagy testvérszövetségek vezetőivel.  

 

4. Folyamatban:  

● Sikerült a központi VK szervezéshez egy kezdetleges törzset felállitani.  

● A VK vizsgák/OKP ellenőrzéséhez újabb személyt sikerült bevenni.  

 

5. Teljesítve, de: 

● A központi VK-n a szokásosnál kevesebben voltunk, mert a repülővel érkezők még mindig 

hezitáltak, és kevesebben jöttek a szokásosnál.   

● 2022-ben az első kerületben nem volt VK, a szokásos két éves ciklus miatt. 

● 2022-ben tartottunk a II. kerületben ŐVVK-t a szokásos létszámmal. 

● 2023-ban tartottunk a IV. kerületben ŐVVK-t (folytatva a 2021-es tábort, amit a járvány miatt 

le kellett félúton állítani.) 

 

6. Teljesítve, részben:  

● 2021-ben a központban a Kcs ŐV és ST táborparancsnokságok át lettek adva. Az I. kerületben 

LŐV, FŐV parancsnokság váltás volt.  

● 2022-ben a központban a Dobó és Tiszti táborokban volt parancsnoki váltás.  

● A II. és IV. kerületekben szintén más vezette az ŐV táborokat mint előtte.  

 

7. Teljesítve: 

● 2022-ben 3 tisztképző táboron/tanfolyamon vehettek részt a KMCSSZ tisztjelöltjei: a 

központban, Kazáron (csak az I. kerületnek voltak jelöltjei) és Horgoson (MCSSZF). Összesen 

33 új KMCSSZ tisztünk lett. Ez egy kivételes év volt, de szükséges volt a járvány miatt. 

Továbbra is a cél az, hogy jövőben a központban tartsuk a tisztképzésünket. 

● A szeptemberi kazári és októberi horgosi táborokon részvétel/képzésparancsnokság. 

 

8. Teljesítve, részben: 

● Aktív része vagyok a SSCSP bizottságnak, de sajnos két új táborhelyet nem sikerült 

kialakítanunk. A Parknak túl sok más teendője akadt. 

 

9. Teljesítve: 

● Felállítottunk egy központi e-mail címet, és minden személy, aki vizsgákkal foglalkozik, azon 

keresztül kommunikál a körzeti parancsnokokkal. 

● Közös meghajtó (shared drive) felállítva, hogy minden adat ott megtalálható legyen. 

● Egy vizsgakoordinátort neveztünk ki. 
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10. Folyamatban: 

● Keretrendszer táblázat felállítva. VK tpk-nek elküldve kitöltésre. 

Idáig 3 tpk foglalkozott vele.  

 

11. Folyamatban: 

● Tartalom elhatározva. Folyamatterv kigondolva. Munkatársakat nem kértünk még fel, mert 

nem jutunk hozzá. 

 

12. Teljesítve: 

● A munkatársak fel vannak kérve, és már működésbe léptek. 

● Arra várnak még, hogy a teendők listája fel legyen újítva, és akkor egyedül tudnak előre 

haladni. 

 

13. Folyamatban: 

● Táborparancsnokság elvállalta a feladatot. Keresnek maguk mellé kiképzőket.  

● Tábor háló és anyagok begyűjtve és közös meghajtóra (shared drive) összegyűjtve. 

● Meg kell még hirdetni a tábort.  

 

Egyéb célkitűzések: 

● A KMCSSZ K-med ösztöndíj program újraindítása. 

Sikerült 2022 nyarára, bár kisebb létszámban jöttek. Ez inkább pozitív volt idén, mint 

negatív, mert bele kellett két év szünet után újra jönni ennek a szervezésébe és a 

munkatársak is változtak/kevesebben voltak. 

● VK hétvégékre programvázlatokat összeállítani.  

Ez a feladat stagnál, de nincs elfelejtve. 

● VK táborok előadás anyagát és velemjáróit a különböző kerületekben tovább egyeztetni.  

  Ezen téren nem történt haladás. Illetve, a keretrendszerre fókuszáltunk. 

● Tábori zárójelentések időbeli beküldését szorgalmazni. 

Google form ötlet el lett vetve. A kiértékelés kérdések redukálva. Interjú/közös 

webgyűlés által történnek a kiértékelések. 

● Közös meghajtót (shared drive) létrehozni, ahova a tábori hálókat és anyagokat fel lehet tölteni.  

Részben történik, de még jobban rá kell erre állni.   

 

Fő kihívások az elkövetkező két évre: 

● A járvány okozta új táborozási szabályokat átvizsgálni, hogy miket kéne még megtartani. 

Összehangolni az egészségügyi szolgálat hozzáállását az eltérő táborparancsnokok és kiképzők 

hozzáállásával. 

● Vezetői/parancsnoki csereakciókhoz az anyagi forrást előteremteni.  

● Hivatástisztázó foglalkozásokat biztosítani.  

● A központi adatbázist az I. kerületben használt jelentkezési felülettel egyeztetni. VK adatok 

összegyűjtési nehézségeit kiküszöbölni. 

 

Egyéb munkák: 

● 2024 Jubi tábor szervezése 

● MCSSZF Kcs ŐV és ST képzés kezdeményezés előre gördítése (2022 októberben a Fórumos Tiszti 

tanfolyamon kezdődött.) 

● MCSSZF VK Stratégia webgyűléseken részvétel 2022-ben 

 

Kerületi vezetőképzés dióhéjban: 

I. Két évenként van VK tábor, ezért 2021-ben volt és 2022-ben nem volt. Kulcsár Levente vezette a 

tábort. Az ŐV, KcsŐV képzés szépen folyik. A ST képzést 2021-ben megtartottuk hosszú szünet 
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után, de KcsST képzés nem volt. Szintén 2021-ben Magyarországon 

augusztusban megtartottuk a RST tábort.  

 

II. A segédtisztképzésre a Fórum illetve a központi táborban való 

részvétel a megoldás. Illetve, 2021-ben tartottunk KcsST képzést. A 

létszámok csökkenése miatt kevesebb VK tábort szervezünk. Igyekszünk ŐV táborokat még 

helyben megtartani, ahol elég jelölt összegyűlik, de azon vagyunk, hogy Dél-Amerikából az I. 

kerület és a központ felé küldjék jelöltjeiket. 

 

III. Újabb kezdeményezés nincs, de stabilan fenntartjuk a megszokottakat a központi VK-n. 

 

IV. 2022 januárban tartottuk ŐV tábort, de a pandémia miatt le kellett fújni menetközben. A létszámok 

csökkenése miatt kevesebb VK tábort szervezünk. Igyekszünk ŐV táborokat még helyben 

megtartani, amikor elég jelölt összegyűlik, de azon vagyunk, hogy Ausztráliából Európa és a 

központ felé küldjék jelöltjeiket. 2023-ban a megkezdett 2022-es ŐV tábort végrehajtottuk. 

 

V. Újabb kezdeményezés nincs, de stabilan fenntartjuk a megszokottakat a központi VK-n. 

 

 
Jó munkát!  

Pigniczky Eszti, cscst., VKVT       Cleveland, 2023. február 13. 


