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100 ÉVES A MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG 
 

 
 

Az Ifjúságért 2012 c. feláras bélyegkisív témája a cserkészet 
 
A Magyar Posta feláras alkalmi bélyegkisívet bocsát ki a Magyar Cserkészszövetség alapításának centenáriuma 
tiszteletére. A kisív bélyegképein a cserkészethez kapcsolódó grafikai kompozíció jelenik meg, nevezetesen a 
világdzsembori, a vezetőképzés, a cserkészjel és a -jelvény. A bélyegkisív Márton Lajos munkáinak felhaszná-
lásával Szalma Edit grafikusművész tervei szerint az Állami Nyomdában készült, ötvenezer példányban. A bé-
lyegek értékesítse során befolyó felárbevételt – kisívenként 100 Ft-ot – a Magyar Posta az ifjúsági bélyeggyűj-
tés támogatására fordítja. 
 
Az 1912. december 28-án megalakult Magyar Cserkészszövetség alapító tagja volt az International Scout Bureaunak 
(ma WOSM), valamint a WAGGGS-nak, amely 1928-ban Parádon jött létre. A magyar cserkészek először az 1924-es 
koppenhágai dzsemborin vettek részt, ahol a versenyeken a harmadik helyet szerezték meg a britek és az amerikaiak 
mögött. 1926-ban nemzeti nagytábort szerveztek tízezer résztvevővel. 1927-ben a szövetség megnyitotta cserkész-
parkját a Hárshegyen, nem sokkal később megnyílt a dunai vízicserkész telep, valamint egy országos cserkészbolt 
hálózat is megkezdte működését. 1933-ban Magyarországon, a gödöllői Királyi Parkban rendezték a 4. Cserkész 
Világdzsemborit, ahol 46 ország huszonhatezer cserkésze vett részt. 1948–1989 között a hatalom betiltotta a szerveze-
tet, így a magyar cserkészet csak illegalitásban és az emigrációban élt tovább. A rendszerváltás idején 1989. február 
11-én a Magyar Cserkészszövetséget elsőként megalakuló új társadalmi szervezetként vette nyilvántartásba a Fővárosi 
Bíróság. A Magyar Cserkészszövetség jelenleg 10 cserkészkerületből épül fel. A kerületeket körzetekre tagolták, és a 
körzeteken belül működnek a cserkészcsapatok. A földrajzi tagolástól függetlenül építették ki az ún. szakágakat, me-
lyekben a cserkészek speciális érdeklődési körüknek megfelelően vehetnek részt. A nevelőmunka a kisközösségekben 
folyik (őrsök), amelyek egy fiatal vezető irányításával működnek. Több azonos korú őrsöt (raj) irányít egy felnőtt vezető. 
A vezetők különböző képzési szintek szerint kapják megbízatásukat. Forrás: mcssz.hu; hu.wikipedia.org 
A magyar bélyeg kibocsátásban először az 1925-ös Sport sorozat egyik címlete ábrázolt egy cserkész kürtöst. 1933-
ban a gödöllői világtáborozás, majd 1939-ben a szintén gödöllői első leánycserkész világ-táborozás tiszteletére jelent 
meg bélyegsor. Az 1941-es Repülő Alap bélyegsorozat egyik címletén egy cserkészfiú látható. Hosszú szünet után az 
1997-es Ifjúsági bélyegsorozat 20 Ft-os címlete a cserkészélet tematikát dolgozta fel. Bélyeg jelent meg az öregcserké-
szek 2001-es 4. Európa-konferenciája, illetve 2007-ben a szervezet megalapításának centenáriuma alkalmából. 
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