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Kedves Szülők és Cserkészek! 

Az éves tagdíjfizetésünk hamarosan esedékes lesz a szövetség felé, kérünk Titeket, hogy még a 

hónapban rendezzétek a tagdíjakat az alábbiak szerint: 

● A tagdíj összege 4000 Ft. Szegedi Sebi vezényletével a hónap hátralevő vasárnapjain örsik 

előtt vagy után személyesen be lehet fizetni a plébánián. Ha lehet, ezzel a lehetőséggel 

éljetek, de emellett, ha valakinek a személyes befizetés problémás, akkor az alábbi 

számlaszámra is utalhatja az összeget: 11773425-04878573, kedvezményezett: Szegedi 

Sebestyén (az idei tagdíj felelős), közlemény: „Adomány + név (aki után a tagdíjat fizetik). 

Köszönjük az együttműködéseteket. 

 

A tagdíjról: 

● Évente kell fizetni aktív cserkészenként, a szövetség közgyűlése a fokozatos emelés mellett 

döntött a következő évekre vonatkozóan a szervezet növekedése és emiatt nagyobb 

központi forrásigénye miatt is.  

● A tagdíj, amit a szövetség felé be kell fizetnünk idén 3600 Ft működő tagok után (a gyerekek 

többsége ilyen), illetve 4200 Ft a felnőtt tagok után (a vezetőség egy része ilyen). Egységesen 

4000 Ft-ot szedünk mindenkitől, amivel a vezetők extra 200 Ft-ját tudjuk kipótolni, valamint 

minimális csapatra fordítható összeget is képezünk.  

● A tagdíj 2/3-ada a VI. cserkészkerületnél marad, amiből finanszíroznak számunkra is 

hasznosuló módón többek között: 

o kerületi képzések, jelölttámogatás, 

o tábortámogatási pályázat 

o kerületi programok 

● 1/3-ada megy az országos központhoz, akiktől ezért többek között az alábbi számunkra is 

fontos szolgáltatások érhetők el: 

o tagdíj a világszövetség felé 

o országos irodai működés, adminisztratív segítség például közösségi szolgálathoz 
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o kiadványok, módszertani segédlet 

o gyermekvédelmi szolgálat 

o cserkészkedvezmény pl fiskars beszerzésnél 

o ECSET elektronikus tagnyilvántartó rendszer 

o központi képzések 

 

Ha valakinek gondot jelent az összeg kifizetése akár a családban lévő több aktív cserkész miatt is, 

bátran keressen engem, fogunk találni megoldást, illetve örömmel fogadjuk esetleges 

felajánlásotokat is, ha magasabb tagdíjat fizettek be.  

 

Kérdés, megjegyzés esetén keressetek bátran a fejlécben írt elérhetőségeken. 

 

Budapest, 2022.01.10.  Jó munkát! 

 Szegedi Domonkos 
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