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A Magyar Cserkészszövetség I. és X. cserkészkerületének  
Kiscserkész Őrsvezetőképzésről 

 

 

Kedves Jelentkező! Kedves Cserkésztestvérem! 
 

Sok szeretettel köszöntelek abból az alkalomból, hogy jelentkeztél a Magyar 
Cserkészszövetség I. és X. cserkészkerülete által meghirdetett Kiscserkész 
Őrsvezetőképzésre. Fontos megjegyeznünk, hogy továbbra is az egész ország 
területéről fogadunk és várunk is jelölteket. 

Nagy örömmel fogadtuk, hogy érdeklődsz a kiscserkész vezetés és képzés iránt! 
Kiscserkészek vezetéséhez sok energia és kitartás szükséges, de nagyon sok örömet 
is ad. 

Erre a munkára fogunk felkészíteni nagyon sok élménnyel, amihez Neked is sok 
energiára lesz szükséged! 

 

A képzés menete: 
 

1. Jelentkezés és előfeladatok 

Ahhoz, hogy a képzésben részt vegyél, regisztrálnod kell az EVOK rendszerbe a 

evok.cserkesz.hu moodle oldalon. 

Határidő: 2022. január 10.  
 

Ezen kívül el kell küldened a jelentkezési lapod, mely papír alapú és el kell 

végezned az előfeladatokat.  
Részletek a honlapon (https://mu.cserkesz.hu/kcsvk/jelentkezes/). 

Határidő: 2022. január 31. 

 

2. Képzési hétvégék 

Ezeken a hétvégéken a képzések mellet szó lesz hivatástisztázásról, lelki 

elmélyülésről és táborkapu próbán is részt fogsz venni. 
 

A hétvégékről hiányzást nem tudunk elfogadni!  

Időpontok: 2022. február 25-27., illetve 2022. április 29 – május 1.  

3. Tábor 

A képzés központi eleme a tábor, melynek időpontja 2022. július 26. – 
augusztus 5. A tábor 11 napos! 

 
4. Képesítő hétvége 

A képzés zárása az utópróba, 2020. október 7-9., melyen próbáztatás és a 

képesítések átadása történik. Sikeres végzés esetén kiscserkész őrsvezetői 

képesítés szerezhet. 

  

evok.cserkesz.hu
https://mu.cserkesz.hu/kcsvk/jelentkezes/


Az egyes elemeknél a következő elvárásaink vannak: 

 

A jelentkezés feltételei  
– 15-18 éves kor (gimnazista korosztály)  
– csak olyan leendő, vagy már őrsöt vezető cserkészt tudunk fogadni, aki 

szeptembertől kiscserkész őrsöt fog vezetni, vagy jelenleg is kiscserkész őrse van, 

amely jövő szeptembertől is ebbe a korosztályba fog tartozni! 

– jelentkezési lap maradéktalanul való kitöltése és az EVOK regisztráció időre! 

(lelki vezetői és csapatparancsnoki ajánlás is) 

– legalább heti rendszerességgel figyelt email cím, mely a kommunikáció miatt fontos 

 

Mivel minden évben túljelentkezés van, kérem a csapatok vegyék figyelembe, hogy 

egy csapatból maximum 6 jelölt jelentkezhet és ezen belül az azonos neműek száma 

nem haladhatja meg a 4 főt (tehát jelentkezhet pl.: 4 lány + 2 fiú és 3 lány + 3 fiú, de 

nem jelentkezhet pl.: 5 lány + 1 fiú vagy 0 lány + 7 fiú) 
 
Ha valaki már végzett ŐVK-t, de kiscserkész őrse van, jelentkezhet a képzésre, de túljelentkezés 
esetén azok részesülnek előnybe, akik még nem végeztek semmilyen képzést. A tábor létszáma 
30 fő. 
 

A táborban való részvétel feltételei  
- a jelentkezés pontos, igényes és határidőn belüli elvégzése  
- a hétvégéken való teljes részvétel  
- a hétvégék közötti feladatok megfelelő szintű elvégzése  
- a táborkapu próbán való megfelelés (itt az I-II. cserkészpróba anyagának ismeretét 

fogjuk kérni, de elsősorban a megfelelő hozzáállást!) 
 
A képesítés megszerzésének feltétele  
- a tábor eredményes teljesítése  
- tábori utófeladatok megfelelő elvégzése  
- az utópróba eredményes elvégzése 

 
Az aktuális tudnivalókról mindig időben küldünk tájékoztatást. Amennyiben kérdésed van, látogass el 
 
a www.cserkesz.hu/kcsvk weboldalra, vagy keress meg a csanady.mate@gmail.com email címen. 
 
 

 

Jó munkát! 
 
 

 

Csanády Máté 
 

Képzésvezető 
 
 
 
 
 
 
Budapest; 2021. december 7. 


