
 

 

VIII.-IX. KERÜLETI SEGÉDTISZTI VEZETŐKÉPZÉS 

KELETI STVK 2021-2022 
 

A Magyar Cserkészszövetség VIII. és IX. cserkészkerülete a korábbi igényfelmérésre hivatkozva 

segédtiszti vezetőképzést hirdet a 2021/2022-es időszakra az alábbiak szerint. 

 

A Keleti STVK sajátosságai/jellemzői: 

A képzés cserkészsegédtiszti képesítést ad, célja a felnőtt vezetővé válás elősegítése. Ezen belül 

elsősorban a rajvezetéshez, ill. korosztályi neveléshez szükséges ismereteken van a hangsúly, de a 

tematikában megjelenő képzések tervezésénél a jelentkezők igényeit is figyelembe vesszük. 

 

Jelentkezési feltételek: 

● 2003. július 22. előtti születési dátum; 

● érettségi vagy szakmunkás bizonyítvány, melynek kiállítási dátuma 2021. július 22. előtti; 

● őrsvezetői képesítés (ez alól indokolt esetben felmentés kérhető a képzésvezetőtől); 

● csapatparancsnok ajánlása; 

● lelkivezetői nyilatkozat; 

● legalább egy nyári cserkésztáborban való részvétel. 

 

A képzés időpontjai:  

Hivatástisztázó hétvége: 2021.03.05-03.07. 

Képzési hétvége (Budapest): 2021.05.07-09. 

Tábor: 2021.07.27.-08.06. 

Modul-hétvége 1: 2021.10.08-10. 

Modul-hétvége 2: 2021.11.19-21. 

Lelki hétvége: 2021.12.03-05. 

Képesítő hétvége és Kagylós találkozó (Budapest): 2022 januárja  

 

A képesítés megszerzésének feltételei: 

● a képzés során megadott határidők betartása; 

● a képzési alkalmakon való részvétel (előhétvégék, tábor, modul hétvége, lelki hétvége, 

képesítő hétvége és kagylós találkozó) 

● az írásbeli feladatok (tábor előtt és után) megfelelő szintű teljesítése; 

● a tiszti fogadalom letétele. 
 

Képzési hétvégék nagyrészt (de nem kizárólag) az VIII. és a IX. kerületben lesznek. Igyekszünk 

olyan helyszíneket találni, amelyek mindenki számára megközelíthetőek. A hétvégék péntek 

estétől vasárnap kora délutánig tartanak. 

 

 

 

 



 

 

Jelentkezés menete:  

Kérlek az itt megjelölt feladatokat 2021 január 10-ig végezd el. 

● Jelentkezz be az Egységes Vezetőképzési Online Központ (EVOK) Keleti STVK (VIII.-IX. 

ker.) 2021-2022 kurzusára (https://evok.cserkesz.hu). Ha korábban még nem regisztráltál 

az oldalon, akkor előbb azt is meg kell tenned. Ha már előzőleg regisztráltál a felületen, 

akkor frissítsd az adataidat!  

A továbbiakban a feladataidat erre a felületre kell majd feltöltened. 

● Töltsd ki az alapadatokat tartalmazó kérdőívet. Az alábbi linken találod: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScd3Quy7K8DRAC80Tt5AbG13r_SofvI0p4

DvJD0xzF89lbTQA/viewform?usp=sf_link 

 

● Az alábbi két feladatot kérlek az EVOK-ba, a kurzusban megadott feladatokhoz töltsd fel. 

A dokumentumok formátuma pdf. legyen, illetve a fájl neve a saját nevedet és a feladat 

címét a következőképpen tartalmazza: (példagéza_cspkajánlás.pdf, 

példagéza_lelkivez.pdf) 

○ csapatparancsnoki ajánlás (megjelölve, hogy melyik modulokat tartaná a 

leghasznosabbnak a jelölt számára, csatolva megtalálod a kitöltendő mintát) 

○ lelkivezetői nyilatkozat (csatolva megtalálod a kitöltendő mintát) 
 

A korábbi igényfelmérésen történt regisztráció nem jelent automatikus jelentkezést! Az 

igényfelmérésen való regisztráció nem feltétele a jelentkezésnek.  

 

Várjuk más cserkészkerületek jelöltjei is! 

 

A képzést szeretnénk úgy alakítani, hogy a későbbi, segédtisztként végzendő feladataidra 

készítsünk fel. Ezért találtuk ki a modul-hétvégéket, melyek témáit lentebb olvashatjátok. 

 

● Rajparancsnoki modul: Raji rendszer kialakításával kapcsolatos és több korosztályos őrs 

vezetéséhez szükséges ismeretek elsajátítása.  

Főbb témák a modulban: vezetők vezetése, vezetőségi tartás, munkatervek készítése, raji 

programok szervezésére, kommunikáció az őrsvezetőkkel, vezetőséggel.  

● Csapatparancsnoki modul: Célja a csapat vezetéséhez szükséges ismeretek ismertetése. 

Főbb témák a modulban: a csapatparancsnok feladatai, csapat külkapcsolatai (civil 

szervezetek, fenntartó, egyház, iskola stb.), belső működés és stratégiai terv, munkaterv 

készítése, vezetők vezetése, kommunikáció az őrsvezetőkkel, vezetőséggel.  

● Táborparancsnok modul: Egy cserkésztábor/tanyázás lebonyolításához szükséges 

ismeretek átadásán lesz a hangsúly.  

Főbb témák a modulban: táborparancsnok feladatai, személye, cserkésztábor, mint nevelési 

eszköz, táborhely és engedélyeztetés, logisztikai háttér megszervezése, veszélyhelyzetek 

kezelése, tábori programok és azok sajátosságai.  

  

https://evok.cserkesz.hu/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScd3Quy7K8DRAC80Tt5AbG13r_SofvI0p4DvJD0xzF89lbTQA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScd3Quy7K8DRAC80Tt5AbG13r_SofvI0p4DvJD0xzF89lbTQA/viewform?usp=sf_link


 

 

● Lelki nevelés, lelkiprogram szervezés modul: Középpontban, a csapatban/rajban a 

korosztályos lelki neveléshez kapcsolódó ismeretek átadása. 

Főbb témák a modulban: elvek, és módszerek átbeszélése, lelki program szervezésének 

lehetőségei és eszközei a táborban/portyán/őrsi gyűlésen. 

● Kommunikáció modul (cserkész felületek, külső és belső kommunikáció): 

Rendelkezésünkre álló cserkész (pl. ECSET) és nem cserkész online felületek 

megismerése, valamint használata a nevelési munkában. 

Főbb témák a modulban: csapat/raj médiában való megjelenése, különböző 

kommunikációs csatornák használata, jelentősége.  

● Operatív vezetés (GH, pénzügy, logisztika) modul: Raj/csapat és ezek feletti szintek 

pénzügyeinek vezetése, elvek és módszerek megismerése. 

Főbb témák a modulban: pályázatírás alapjai, tábor és csapatprogram logisztikai hátterének 

biztosítása, felszerelés és raktárak kezelése, tábor és portya étrendjének összeállítása. 

● Csapat feletti (kerület, MCSSZ, külügy) modul: Azt a kérdést járja körbe, hogy egy 

segédtiszt milyen szerepet tud betölteni csapatán kívüli cserkészéletben.  

Főbb témák a modulban: kerületek működése, küldöttgyűlés szerepe, kerületi elnökségek 

feladatai, országos feladatokat ellátó szervek működése, MCSSZF és WOSM feladatai, 

jelentősége. 

 

A modulok két hétvégén lesznek megtartva ezekből egy hétvégén kell megjelennetek (de 

természetesen részt vehettek a másikon is, ha érdekelnek az ott megjelenő témák). Az alapadatokat 

tartalmazó kérdőívben jeleznetek is kell, melyik modulokat szeretnétek választani.  

 

Bármilyen kérdésed, ötleted, meglátásod van keress meg minket bátran a keleti_stvk@cserkesz.hu 

e-mail címen vagy telefonon +36205572393. 

 

Várjuk jelentkezésedet a képzésbe! 

 

Kelt: 2020. november 29. 

Jó munkát! 

 

 Pap Réka csst. (175) 

 megbízott képzésvezető 


