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Jövőképünk
A társadalmat olyan életrevaló, elkötelezett, felelős, 
egészséges polgárok alkotják, akiknek fontos, hogy 
önmaguk folyamatos nevelése által az Isten felé nö-
vekedjenek.

Küldetésünk
Önkénteseink által ifjúságnevelést végzünk, illet-
ve életmodellt nyújtunk, saját nem-formális nevelési 
módszereinkkel, a helyi közösségekkel együttműköd-
ve, hét éves kortól mindenkinek, aki nyitott elveinkre 
és közössége életében tevékenyen részt vállal.

Küldetésünket és jövőképünket ott tüntetjük fel, ahol 
fontos hangsúlyoznunk, hogy mi a célunk, miért dol-
gozunk a cserkészetben. Mindez nem ad teljes és 
részletes képet tevékenységünkről, nevelő munkánk-
ról, csak összegez, rövid áttekintést adva arról, mit 
tesz a cserkész és mire való a cserkészet.

A küldetés és a jövőkép megfogalmazása segíthet 
nyilatkozataink elkezdésében, a feltett kérdések meg-
válaszolásában, és címként is bárhol használhatók.

      Creating a better world.

Építünk egy 
jobb világot!

                            A WOSM jövőképe

Filozófiánk1
Küldetés és jövőkép

Erősségeink

Élmények és átélések:
• Cselekedve tanulás
• Kisközösségi rendszer
• A magyar kultúra ápolása
• Alkotásra teremtett lehetőségek

Képessé válni:
• Új látóhatárt nyitni
• Megtapasztalni a testvériséget
• Vezetni és vezetve lenni
• A közös alkotás öröme

Cserkészetünk alapján:
• A fiatalok fejlesztése
• Felelősség és felelősségvállalás
• Értékeket magunkénak vallani
• A személyiség erősítése

A WOSM küldetése
Educating young people to play  
a constructive role in society.

Arra nevelni a fiatalokat,  
hogy hasznos tagjai legyenek  
a társadalomnak.

Ugyanakkor a fejlesztési folyamat során a Ma-
gyar Cserkészszövetség egésze egyre inkább 
felismerte, hogy a cserkészet társadalmi szerep-
vállalását fokozatosan növelni kell, döntően a 
közösségek szerveződésének és a pedagógusok 
irányába tett határozott lépésekkel.   

A Magyar Cserkészszövetség Kommunikációs 
Stratégiája és az ehhez illeszkedő Arculati Kézi-
könyve, a Szövetség stratégiájának és tevékeny-
ségeinek hírvivője. Kijelentésünket azzal együtt 
tartjuk egésznek, hogy a magyar cserkészet, 
mint márka nem változhat meg a stratégiai gon-
dolkodás által, hiszen 100 éves örökségünk iránt 
érzett tiszteletünk ezt nem teszi lehetővé. De 
az egyes, eddig nem vagy kevésbé megszólított 
társadalmi szereplőkben feladatunk a képzetek 
pozitív irányú formálása. Ehhez a cserkészet-
nek; vonzónak, láthatónak és szakmailag felké-
szültnek kell lennie. A Magyar Cserkészszövet-
ség Arculati Kézikönyve ahhoz járul hozzá, hogy 
a szakmai tudásunkat az első két kritériumnak 
megfelelően tudjuk a társadalomnak közread-
ni. Ezért az arculati kézikönyv a főbb stratégiai 
célok vizuális megjelenítésének támogatására, 
széles vizuális spektrumot sorakoztat fel, melyek 
helyes használata biztosítja az elérni kívánt tár-
sadalmi rétegek megszólítását; cserkészek, pe-
dagógusok, közösségek.

A szövetség elsődleges stratégiai célja  
a magyar cserkészmozgalom támogatása.
Az intenzív arculati elemek használatával  a cser-
készetre való azonnali asszociációt és a köny-
nyű beazonosíthatóságot szolgáljuk. Erre vizuális 
megjelenésre az arculati kézikönyv több megol-
dást kínál a fiatalos színek, a stilizált cserkészliliom 
embléma, a saját betű és a tépett háttér variálha-
tóságának lehetőségével. 

A szövetség második stratégiai célja  
a pedagógiai innováció támogatása. 
A pedagógiai innováció hazánk egyik legnagyobb 
szakmán belüli, de a társadalom egészét évekre 
meghatározó kérdésköre. A megválaszolásában 
pedig a cserkészetnek fontos szerepet kell betölte-
nie. Így kommunikációnknak a kiszámíthatóságot, 
és szakmai felkészültséget kell sugallnia. Vizuális 
elemeink megfelelő megválasztásával, lendületes, 
mégis letisztult, egyszerű és érthető arculattal tu-
dunk mindehhez hozzájárulni.

A szövetség harmadik stratégiai céljaként  
aktívan kíván rész venni  a közösségszervezés-
ben, közösségek építésében.
A hazai ifjúságneveléssel foglalkozó tőlünk füg-
getlen szervezetek a Magyar Cserkészszövetség-
gel közösen értékes és hasznos munkát végeznek 
a társadalom megújítása érdekében. Az ifjúság-

gal való foglalkozást versenyhelyzet helyett, közös 
misszióként kell értelmezzük. Így új kapcsolatok 
létesülhet az egyes szerveződések között, melyek 
közös céljaink megvalósítását tovább segíthetik. 
Kézikönyvünk arculati elemeinek megfelelő hasz-
nálatával elérhetjük, hogy Szövetségünk ebben a 
missziós munkában az egységességet, a garanciát 
és biztonságot jelentse.

Fontos, hogy az arculati elemeket a kellő intenzi-
tással és variációkkal használjuk. Az arculati kézi-
könyv mellékleteként olyan sablonokat készítünk, 
amelyek segítséget nyújtanak a kerületeknek, a 
csapatoknak, valamint a szakágaknak saját arcu-
latuk elkészítéséhez, amelyek így szintén illeszked-
nek a szövetség egységes vizuális megjelenésé-
hez. Az arculati kézikönyv melléklete a csapatokat 
kész grafikai anyagokkal támogatja.

A Magyar Cserkészszövetség, mint az hazai kis-
közösségi nevelés legnagyobb képviselője, a 
2015. évvel kezdődően megújult stratégiai cél-
rendszerrel kíván részt venni a gyermek és ifjú-
ságnevelésben. Az új stratégia kidolgozása, az 
így végbemenő gondolkodás a TÁMOP 5.2.8 Kis-
közösségi ifjúságnevelés támogatása című ki-
emelt projekt keretében megvalósuló intenzív 
szervezetfejlesztési folyamatba került beágya-
zásra mely a Magyar Cserkészszövetség Orszá-
gos Központját és tagságát egyaránt érinti.

Az MCSSZ számára a stratégiai prioritások közül 
a legfontosabb terület a magyar cserkészmoz-
galom támogatása. Így az Országos Központ te-
vékenységeinek döntő többségét továbbra is, az 
ehhez megfogalmazott célok határozzák meg. 

Az MCSSZ stratégiája

A cserkészet
meghatározása
A cserkészet önkéntes, politikamentes, 
vallásos, ifjúságnevelő mozgalom.

A cserkészet alapelve
A kötelességteljesítés Isten, 
embertársaink és önmagunk iránt.

A cserkészet módszere
• kisközösségi (őrsi) rendszer
• fogadalom és törvények
• cselekedve tanulás
• folyamatos és ösztönző, vonzó és hasznos 

programok, főként a természetben
• a magyar kultúra ápolása, különös 

tekintettel népi hagyományainkra
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Jelvényünk
A magyar cserkészjelvény egy liliom, amelynek 
három ágát középen a magyar Szent Korona 
fogja össze. Minden magyar cserkész használ-
hatja, amikor cserkészként jelenik meg. A csa-
patok, csapatparancsnokok, rajparancsnokok, 
őrsvezetők, őrsök saját levelezésükben sza-
badon feltüntethetik, jelvényeikben alkalmaz-
hatják. Mindezt tegyék annak tudatában, hogy 
használója minden ilyen esetben a magyar 
cserkészetet képviseli és annak megítélését 
befolyásolja. Egyénileg a jelvény viselésével is 
kifejezzük cserkész mivoltunkat, magánlevele-
zésben, cserkészettel nem összefüggésbe hoz-
ható levelezésben ne használjuk.

A cserkészjelvény formázása eltérhet a mellé-
kelt rajzoktól egy-egy tábori jelvény, cserkész-
közösség (őrs vagy raj) jelvényében, de felis-
merhetőnek kell lennie: három kis ág mutat 
lefelé, három nagy ág felfelé, és ezeket a ma-
gyar Szent Korona fogja össze.

A magyar cserkészjelvény használatára  
vonatkozó szabályok a 8. oldalon találhatók.

Jelvényünk és emblémánk2
A cserkészek jelvénye
A cserkészliliom a cserkészet legismer-
tebb jelképe. A helyes irányt mutatja, 
mivel ezt a jelképet gyakran használták 
az iránytűkön az északi irány jelölésére. 
A liliom három ága a cserkészfogadalom 
három részét jelképezi: kötelességtelje-
sítés Isten, haza és embertársaink iránt, 
segítőkészség, valamint a cserkésztör-
vény megtartása.

Emblémánk
A Magyar Cserkészszövetség emblémája ma-
gába foglalja a magyar cserkészjelvényt, kiegé-
szítve a Magyar Cserkészszövetség körirattal.

Csak az MCSSZ Országos Központja hasz-
nálhatja, illetve annak szervezeti egységei, 
amennyiben a megjelenést az Országos Köz-
pont jóváhagyta.

A Magyar Cserkészszövetség emblémája csak 
olyan eseményeken és rendezvényeken jelenít-
hető meg, melyeken az MCSSZ szervező vagy 
résztvevő.

A Magyar Cserkészszövetség emblémájának 
használatára vonatkozó megjelenítési szabá-
lyok a 9. oldalon találhatók.

Elhelyezési szabályok
A jelvény és az embléma elhelyezése és 
maximum méretezése tetszőleges, bárhol 
megjeleníthetjük őket.

A jelvényt alkalmazhatjuk a háttérben, meg-
vágva is, ha az egyértelműen felismerhető. 
A stilizált jelvényt bárhol megvághatjuk.

Az emblémát tilos megvágni, mindig látsza-
nia kell az egész ábrának.

A magyar cserkészjelvény

A Magyar Cserkészszövetség
emblémája

Megalakulás
A Magyar Cserkészszövetség 1912. 
december 28-án alakult meg. Az 
alapítók a cserkészmozgalom ma-
gyarországi összefogására hozták 
létre azt az önkéntes alapon működő 
szervezetet, amely a cserkészek 
nevelésének támogatására hivatott.

A Cserkészmozgalom 
Világszervezetének (WOSM)
emblémája

A Brit Cserkészszövetség által  
használt cserkészliliom

Az Osztrák Cserkészszövetség 
emblémája

Az amerikai cserkészek által 
használt cserkészjelvény

A Magyar Cserkészszövetség emblémájának 
angol nyelvű változatát használjuk külföldi levele-
zéseknél vagy nemzetközi cserkésztalálkozókon.
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2 A cserkészjelvény változatainak  
legkisebb használható magasságai:
12 mm – 8mm – 8mm – 2mm
40 pixel – 35px – 35px –  20px

8 mm alatt csak a stilizált  
cserkészliliomunkat használjuk.

A cserkészjelvényt négyféle 
változatban alkalmazhatjuk:

Elsősorban a háromdimenziós 
változatot használjuk, színes 
nyomtatásokhoz, vagy a 
világhálóra.

Hímzésekhez, egyenruhára 
varrható jelvényekhez, vagy 
kevésbé jó minőségű színes 
nyomtatókhoz használható  
a két színű változat.

Fekete-fehér nyomtatáshoz 
használható változat.

A stilizált változat az arculati 
kézikönyben található összes 
színnel használható, főként 
illusztrációként alkalmazzuk.

Cserkészjelvényünk 
megjelenési szabályai

Tiltott formák Tiltott formák

Stilizált cserkészliliom

Az MCSSZ-embléma változatainak leg kisebb 
használható átmérője: 12 mm (vagy 60 pixel).

Az embléma stilizált változatát csak az 
Országos Központ használhatja, a stilizált 
jelvénynél leírt kritériumok alapján.

Az MCSSZ emblémáját háromféle 
változatban használhatjuk:

Elsősorban a színes 
háromdimenziós változatot 
használjuk.

Kevésbé jó minőségű színes 
nyomtatókhoz használható  
a két színű változat.

Fekete-fehér nyomtatáshoz 
használható változat.

Az MCSSZ emblémájának 
megjelenési szabályai

• tilos elforgatni
• tilos torzítani
• tilos átszínezni a hátterét
• tilos ellátni felirattal vagy körirattal
• tilos hozzáadni a felületét befolyásoló 

effekteket (árnyékok megengedettek)
• fekete-fehérben tilos a színes változat 

szürkeárnyalatát használni
• az Országos Központ engedélye nélkül tilos 

belőle személyre szabott emblémát készíteni

• tilos elforgatni
• tilos torzítani
• tilos átszínezni
• tilos ellátni másik felirattal vagy körirattal
• tilos hozzáadni a felületét befolyásoló 

effekteket (árnyékok megengedettek)
• fekete-fehérben tilos a színes változat 

szürkeárnyalatát használni
• tilos belőle saját emblémát készíteni
• az emblémát csak az MCSSZ szervezetei 

használhatják az Országos Központ 
jóváhagyásával

C
serkészekért Alapítv

án
y

Stilizált cserkészliliomunk sokrétű felhaszná-
lásra ad lehetőséget. Szemben a többi válto-
zattal, ezt a formát indokolt esetben torzíthat-
juk, átszínezhetjük, elforgathatjuk és adhatunk 
hozzá effekteket. Az Országos Központ enge-
délyével feliratokkal is kiegészíthetjük, vagy 
készíthetünk belőle saját cserkészemblémát.

Országos
Cserkésznap

Magyar 
Cserkészszövetség

Cserkészekért Alapítvány
www.cserkeszekertalapitvany.hu
Cserkészfalu
Alapítvány utca 1.
0001
csalapitvany@cserkeszekert.hu

Magyar Cserkészszövetség
Első Cserkészkerület
Cserkészváros
Budai utca 1.
1010
elsoker@cserkesz.hu

Cserkészekért Alapítvány
www.cserkeszekertalapitvany.hu
Cserkészfalu
Alapítvány utca 1.
0001
csalapitvany@cserkeszekert.hu

A Cserkészekért Alapítvány nem hivatalos szervezeti 
egysége az MCSSZ-nek, ezért fejlécükben csak  

a cserkészjelvényt használhatják, szemben pl. az Első 
Cserkészkerülettel, mely használhatja az emblémát is.

MCSSZ – ARCULATI KÉZIKÖNYV 2015  98  MCSSZ – ARCULATI KÉZIKÖNYV 2015



A cserkésznyakkendő világszerte a cserké-
szetben elkötelezettek jelvénye. A liliomos 
cserkésznyakkendő a magyar cserkészek kö-
zösségének elkötelezett tagjai által hordott 
egyenruha alapvető része. 

A stilizált nyakkendők használata
Arculatunkban stilizált nyakkendőket (sarkuk-
ban stilizált cserkészliliommal) használunk, 
melyek illusztrációként bárhol feltűnhetnek.

Színválasztás
A zöld színű nyakkendő bárhol megjelenhet, 
a többi nyakkendőt pedig igyekezzünk mindig 
az adott témához megfelelően használni. Pl. 
a Vezetők Lapjában lehet sárgacsíkos és tiszti 
nyakkendőt használni, kiscserkészeknek szóló 
kézikönyvekben citromsárgát, stb.

A nyakkendő színeinek kiválasztása csak a 
megadott színek közül lehetséges. Ez alól ki-
vételt képez bizonyos csapatokban a kiscser-
készek eltérő színű vagy mintás nyakkendő-

Arculatunk3
A cserkésznyakkendő

je, melyek megrajzolására és használatára az 
adott csapatban van lehetőség. Illusztráció cél-
jából további színek használatára csak az Or-
szágos Központ adhat engedélyt.

A színek kiválasztásában figyeljünk a megfele-
lő kontrasztra, hogy a nyakkendő egyértelműen 
látható legyen az adott színen, képen, háttéren.

Formaválasztás és elhelyezés
A stilizált nyakkendők formaválasztása és po-
zíciójának meghatározása tetszőleges.

Amennyiben kedvet kapunk hozzá, ugyanebben 
a stílusban szabadon alakíthatjuk stilizált nyak-
kendőkészletünket a megadott formákon felül.

kiscserkészek

cserkészek

kószák

vándorok

felnőtt- és 
öregcserkészek

kiképzők és 
kiképzőjelöltek

segédtisztek 
(korosztályok szerint is)

cserkésztisztek

WOSM-nyakkendő

Kötelező arculati elem!
A Magyar Cserkészszövetség 
által készített és kiadott min-
den megjelenésben kötelező 
a cserkésznyakkendő stilizált 
változatának használata.

A stilizált nyakkendő 
használata színes háttereken
Színeink kiválasztásában a legfontosabb a 
megfelelő kontraszt és színegyensúly megta-
lálása. Az alábbiakban néhány példán keresz-
tül mutatjuk be stilizált nyakkendőink helyes 
használatát.

A megfelelő forma kiválasztása
Nyakkendőink illusztrációként való alkalmazá-
sa gyakorlatilag nem ismer határokat. A nyak-
kendők összekötözhetők, hajlíthatók, bármilyen 
formában és elrendezésben jól mutathatnak, 
csupán arra ügyeljünk, hogy nyakkendő mivol-
ta mindig megmaradjon.

fehér nyakkendő 
(csak illusztrációként használható)

A nyakkendő sarkában lévő liliomnak mindig fe-
hérnek kell lennie (kivéve a fehér nyakkendőnél, 
ott a háttér színét kapja a liliom.)

Kevésbé szerencsés választás. 
Válasszunk kellemesebb kontrasztot.

Jó!

Fekete tónust nagy felületen ne használjunk. 
Arculatunk elsősorban a világos, fiatalos  
színeket részesíti előnyben.

A színek színkódja az 5. fejezetben található.

A magyar cserkészek
nyakkendője
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Arculatunkban a világos tó-
nusokat részesítjük előny-
ben. Bizonyos esetekben 
(például ez a szövegdoboz 
is) alkalmazhatunk fekete 
háttereket, ha az objektu-
munk nem túl nagy (jobbra).

Ez a nagy szövegdoboz nagyon sötétté 
teszi oldalunkat. Próbáljuk megtalálni 
az egyensúlyt, legyen arculatunk min-
dig világos vagy színes.

A Lorem Ipsum egy automatikus, jelen-
tés nélküli szöveget generáló program. 
Ez következik most is. Da veliciat ut 
eiur, sam quas as ma sequide mqua-
tusandit moluptatia porerro erspel is 
aped quam, qui omnihicia volorem aut 
autem nissunt et eos et omnis ne illi-
bus andempore, offictaturem.Arculatunkban megengedett bizo-

nyos elemek megdöntése. Óvakod-

junk a túl sok döntött objektumtól, 

egy oldal szerkezete alapvetően 

egyenes kell, hogy legyen!

Egy rövidebb vízszintes csíkot 3-6 

fokkal dönthetünk meg, a nagyobb 

objektumokat maximum 2-4 fok-

kal. Ez a szövegdoboz 3 fokkal van 

megdöntve. Mivel a függőleges ol-

dala lényegesen hosszabb a másik-

nál, jobban látszik az elforgatás.

Tépett szélek Világos és sötét

-12 fokos döntés. Túl sok!

6 fok
3 fok

Döntött elemek

Világos és sötét
A következőkben többféle dizájnt aján-
lunk, melyet tetszőlegesen választha-
tunk kiadványaink elkészítésekor.

A tépett elemek arculatunkban tet-
szőlegesen alkalmazható szabálytalan 
szélű formák, melyek használata nem 
kötelező.

Alkalmazásuk elsősorban háttérként, 
szövegek háttereként, kiemelésekhez 
vagy képkeretekhez javasolt.

A tépett szélek által létrehozott szín-
tónusok és hátterek összessége sosem 
lehet egyenes arányban a fehér részek-
kel. Arányuk legalább 60-40% vagy 
40-60% kell legyen, különben az oldal 
kontrasztja összemosódik. Már ettől az 
oldalpártól is kicsit káprázik az ember 
szeme!

Tépett háttereinken alkalmazhatjuk  
arculati színeinket, alakjuk is lehet  
tetszőleges, nem csak négyszög,  
hanem bármilyen forma.

ABCABC

ABC

ABC
ABC

ABC

ABC ABC
ABC

ABCABCABC

ABC ABC
ABC ABC

ABC

ABC

ABC
ABC

ABC
ABC
ABC

ABC

ABCABCABC

ABC ABCABC ABC ABC
ABC ABC ABC
ABC ABC ABC

ABC
ABC

ABCABC

ABC

ABC
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Letisztult dizájn
Amennyiben célcsoportunk inkább a visszafogot-
tabb stílust kedveli, használhatunk letisztult formá-
kat, elegáns stílusválasztással.

Ebben az esetben óckodjunk a sok szín használatá-
tól, egy, esetleg két szín bőven elegendő.

A letisztult dizájn legfőbb alkotó eleme a fehér hát-
tér, illetve többször feltűnő nagyobb fehér foltok. 
Ezek a részek emelik ki azokat az elemeket, amelye-
ket hangsúlyozni szeretnénk. A sorkizárt bekezdé-
sek még elegánsabbá teszik a tördelést.

Képkeretek
Képkeretként ne lekerekített téglalapokat használ-
junk, inkább a levágott sarkú formákat részesít-
sük előnyben, vagy az egyszerű téglalapokat.

cita doloris ex expla sitaeped quae. Itatus nonet 
aut re quia conseque voloris sum latur? Molo ve-
runt. Custrunt, siminum alia sim in cullatis et parum 
autes aute eos vernat ea ni rerum iduntibusam a 
doluptur? Reste nem nem nestrum enit pliste prore-
pe dionsequidel estio. Aquis ea dem iliquis si asperi-
bus non conem quam res po autes aute eos vernat 
ea ni rerum iduntibusam a doluptur? Reste nem nem 
que dolorio nestrum enit pliste prorepe dionsequidel 

estio. Aquis ea dem iliquis si asperibus non conem. 
Harum quam res po ribus eiunt vel etur modit, ven-
dantius, niam quis in plitiunda qui duntes sapel ium, 
con reic to experis anihil et latur, nihit fugia dolup-
ta plaborro odipsam vellamus, sinullo rionsequos 
estem quunt re pra aut officaes endi alitia sequi dit, 
quam reraern atemper fercium endio eri dolut et ad 
ex et ea vollaut quaerum faces nusandae eaque 
nonsed que aut et eic alis ventiate aceraecae.

 Faccum solupta comnitium eariorro ommoditiis 
volut audignis quam iducius ducium as eatum 
nus plici doluptur sequis eos molore quo quias 

restia dolut aut alibuscimi, nobita doluptat modis 
molorit et, ut eatur, si asperfe rfernam de volese-
dis am venditi busanim hit mo omniae. Niatquae 
eate acesciet acese occullo rerferit qui a nest om-
nimpo rendaep ediscipsani ne voluptatibus mo ve-
lesequam, explabor aut reraeribus dolores ear-

um solupta comnitium eariorro ommoditiis volut 
audignis quam iducius ducium as eatum nus plici 
doluptur sequis eos molore quo quias restia dolut 
aut alibuscimi, nobita doluptat modis molorit et, ut 
eatur, si asperfe rfernam de volesedis am vendi-
ti busanim hit mo omniae. Niatquae eate acesciet 
acese occullo rerferit qui a nest omnimpo rendaep 
ediscipsani ne voluptatibus mo velesequam, expla-
bor aut reraeribus dolores earcita doloris ex expla si-

Képaláírás

Ditatusam, tectae 
velicium dem dolo-

remporum evere oc-
cusci aut landitaessit

      Creating a better world.

Építünk egy 
jobb világot!

B
taeped quae. Itatus nonet aut re quia conseque vol-
oris sum latur? Molo verunt. Custrunt, siminum alia 
sim in cullatis et parum autes aute eos vernat ea 
ni rerum iduntibusam a doluptur? Reste nem nem 
nestrum enit pliste prorepe dionsequidel estio. Aquis 
ea dem iliquis si asperibus non conem quam res po 
autes aute eos vernat ea ni rerum iduntibusam a 
doluptur? Reste nem nem que dolorio nestrum enit 
pliste prorepe dionsequidel estio. Aquis ea dem 

iliquis si asperibus non conem. Harum quam res po 
ribus eiunt vel etur modit, vendantius, niam quis in 
plitiunda qui duntes sapel ium, con reic to experis 
anihil et latur, nihit fugia dolupta plaborro odipsam 
vellamus, sinullo rionsequos estem quunt re pra aut 
officaes endi alitia sequi dit, quam reraern atemper 
fercium endio eri dolut et ad ex et ea vollaut qua-
erum faces nusandae eaque nonsed que aut et eic 
alis ventiate aceraecae.

Képaláírás

Ditatusam, tectae 
velicium dem dolo
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A Magyar Cserkészszövetség hivatalos 
alapbetűtípusa az MCSSZ SQ HUN, 
kiegészítő betűtípusa a Scout Day HUN. 

Az itt bemutatott betűtípusok használhatók 
mindenfajta szöveges megjelenés esetén. A 
mintákban a 8,5/11pt a 8,5 pontos betűtípust 
és a 11 pontos sortávolságot jelzi.

Elrendezés
Szövegeink elrendezésének elve az asszimet-
ria, így bekezdéseink a legtöbb esetben balra 
zártak. Sorkizárt bekezdést csak akkor hasz-
nálhatunk, ha a hasáb szélessége megenge-
di az egyenletes szövegeloszlást. Középre zárt 
szöveget csak indokolt esetben használjunk.

Néhány tipográfiai szabály
A tipográfia szabályai szerint dőlt betűtípust 
idézetek kiemelésére, megjegyzésekhez vagy 
utasítás jelzésére alkalmazunk. Ezért a dőlt 
változatok használatát címekben kerüljük.

A VERZÁL, vagyis CSUPA NAGYBETŰK hasz-
nálata ebben a dizájnban szükségtelen, mert 
a kövér betűk eleve megteremtik a szükséges 
kontrasztot. A nagybetűk merevsége egyéb-
ként sem sugározza magából a fiatalos arcu-
latunkat. Indokolt esetben lehet verzál betűket 
használni, pl. főcímben vagy jelvényekben (a 
nagybetűket könnyebb hímezni).

A kiskapitális stílus szintén kerülendő.  
(A tipográfiában a szövegben először megjele-
nő nevek kiemelésére szolgál.)

A betűk függőleges torzítása tilos, vízszintes 
torzításuk 98% és 101% között lehetséges.

Betűtípusaink és használatuk4

Betűtípusaink változatainak 
felhasználási területe

Trajan Pro
A logóban is használt epigrafikus 
Trajan Pro betűtípus régies met-
szése a Magyar Cserkészszövetség 
hagyományait hivatott tükrözni. Betű-
készletében nincsenek kisbetűk, ezért 
csupán főcímekre használható.

Ezt a betűtípust kizárólag a Magyar Cserkész-
szövetség Országos Elnöksége használhatja.

MCSSZ SQ HUN Regular 8,5/11pt
A Magyar Cserkészszövetség legáltalánosabb 
betűtípusa minden szöveges megjelenéshez. 
Számos változata közül választhatjuk ki a ne-
künk éppen szükséges stílust.

Címhasználat
Címek használatánál nincs méretbeli vagy szín-
beli megkötés, csak arra kell törekedni, hogy az 
adott kiadványon belül egységes és logikus címe-
ket és alcímeket használjunk.

Főcímnél csak kiegészítésként, de alcímnél önál-
lóan is használhatjuk a Scout Day HUN betűtípust.

Példák alcímekre:
Egysoros alcím
Kétsoros 
alcím
Stíluskevert alcím
Írott betűs alcím

Tónuson használható címként.

Tónuson használható szövegtörzsként.

Címeket kiegészítheti.

Címként használható.

Szövegtörzsként használható.

Jelmagyarázat

Legkisebb méretek

Helyettesítő betű weboldalakra

Ultralight
Ultralight Italic

Light
Light Italic

Regular
Italic

Bold
Bold Italic

Medium
Medium Italic

Heavy
Heavy Italic

ABC

ABC
+

ABC
+

ABC
+

ABC

ABC

Abcde
Abcde

Abcde
Abcde

Abcde
Abcde

Abcde
Abcde

Abcde
Abcde

Abcde
Abcde

Abcde
Abcde

Abcde
Abcde

Abcde
Abcde

ABC

ABC
+

ABC
+

ABC
+

ABC

ABC

MCSSZ SQ HUN

Scout Day HUN Regular 9/11pt. 
A kiegészítő betű használata opcionális, főleg 
alcímként mutat jól, hosszabb szövegként (két 
bekezdésnél több) viszont nem alkalmazható.

Scout Day HUN
Regular
Italic (10 fokban döntött)

Abc
+

Abc Abc
+

Abc

Az MCSSZ SQ HUN betű legkisebb mérete 6pt lehet,

a Scout Day HUN minimum 8pt.

Trebuchet MS Regular   Trebuchet MS Italic
Trebuchet MS Bold   Trebuchet MS Bold Italic

Balra zárt szöveg 
keskeny hasábon. 
Lorem Ipsum simpum 
quodio. Rum as volup-
tasi nobit aligenimus-
te versper ibearum 
harume asin res a 
vero inciet quia et quo 
in restrumquam.

Jobbra zárt szöveg 
keskeny hasábon .

Lorem Ipsum assequ-
id minctotae vel erfe-
ria simporrum quodio. 

Rum as voluptasi nobit 
versper a vero inciet et 

quo exerfera.

Balra zárt szöveg  
középre zárt címmel.
Lorem Ipsum assequ-
id minctotae vel erfe-
ria simporrum quodio. 
Rum as voluptasi nobit 
versper a vero inciet et 
quo exerfera.

Balra és jobbra  
zárt szövegek.
Lorem Ipsum assequ-
id minctotae vel erfe-
ria simporrum quodio. 

Rum as nobit a vero 
inciet et quo exerfera.

Balra és jobbra  
zárt szövegek.

Lorem Ipsum caesar  
minctotae vel erferia 

sim quo exerfera.

Sorkizárt szöveg 
keskeny hasábon. 
Lorem Ipsum quodio. 
Rumasvoluptasinobit 
aligenimuste versper 
ibearum harumeasin-
resavero incietquia 
autem etquo exerfe-
ra in.

Sorkizárt szöveg széles hasábon. Lorem Ipsum erferia 
simporrum quodio. Rum as voluptasi nobit aligenimuste 
versper ibearum harume asin res a vero inciet quia autem 
et quo exerfera in restrumquam, voles denecuptio quid 
que posanis volupti omni bea di volut qui il in nonserum 
aut estiam quae. Itate nobis natur sintus, utas sit quam 
haria et offic tem qui consequi re sequatur? Ad eos eatus 
dolori cum aut volore, tecus as ium del eos vello invellup-
tio et optaspedia non ex estio inusda ratus.
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Elsődleges színeink Másodlagos színeink

Az átmenetes színek használata
Amennyiben átmenetes színt akarunk alkal-
mazni, csak az adott szín sötétebb vagy világo-
sabb változatával variálhatunk, az egyik szín-
ből a másik színbe való átmenet tilos.

Trendizöld C60 M0 Y100 K0 Világoskék C100 M40 Y0 K0

Türkizkék C100 M0 Y50 K0

Narancssárga C0 M50 Y100 K0 Gesztenyebarna
C60 M90 Y100 K40

WOSM-lila C79 M94 Y0 K0 Piros C0 M100 Y100 K5

Átmenetes 1

Átmenetes 2

Átmenetes 3

Átmenetes 4

Színeink5
Elnökségi színek Használat Pantone® CMYK RGB screen RGB web
Elnökségi zöld elnökség 356 C C100 M0 Y100 K40 R0 G107 B45 #006b2d
Teltsárga elnökség 116 C C0 M20 Y100 K0 R255 G204 B0 #ffcc00
Világosbarna elnökség P13-9 C C45 M45 Y70 K0 R160 G137 B93 #a0895d
Sötétbarna elnökség P13-14 C C45 M45 Y70 K40 R113 G98 B65 #716241
 

Korosztályok Használat Pantone® CMYK RGB screen RGB web
KáCSé-sárga  kiscserkész 108 C C0 M10 Y100 K0 R255 G221 B0 #ffdd00
Fűzöld  cserkész 7339 C C80 M0 Y100 K20 R21 G142 B48 #158e30
Világoskék  kósza 3005 C C100 M40 Y0 K0 R0 G117 B191 #0075bf
Vándorszürke  vándor 877 C C30 M15 Y15 K40 R133 G144 B139 #859095
Gesztenyebarna  felnőtt/öregcs. 483 C C60 M90 Y100 K40 R91 G41 B25 #5b2919

VK Használat Pantone® CMYK RGB screen RGB web
Bronz  őrsvezető 8385 C C30 M50 Y85 K0 R172 G133 B77 #ac864d
Ezüst  cs. segédtiszt 877 C C0 M0 Y0 K40 R166 G168 B170 #a6a8aa
Arany  cserkésztiszt 8383 C C20 M25 Y60 K25 R156 G143 B100 #9d9064
Csötö-lazac  cserkésztiszt 7611 CP C5 M20 Y20 K0 R242 G214 B201 #f2d6c9

Szakágak Használat Pantone® CMYK RGB screen RGB web
Barlangi fekete  barlangász Black 4 C C40 M60 Y100 K100 R16 G8 B0 #100800
Égszínkék  ejtőernyős 109-7 C C100 M30 Y0 K0 R0 G128 B201 #0080c9
Bazaltszürke  hegymászó 7545 C C60 M30 Y30 K50 R72 G97 B105 #486169
Sötétzöld  honvéd 349 C C100 M0 Y100 K60 R0 G83 B33 #005321
Íjászbarna  íjász 4625 C C60 M90 Y100 K60 R70 G31 B14 #461f0e
KV-narancssárga  katasztrófavédelem 716 C C0 M60 Y100 K0 R239 G125 B0 #ef7d00
Láthatósági zöld  kerékpáros 375 C C40 M0 Y100 K0 R140 G255 B0 #8cff00
Pej  lovas 154 C C30 M70 Y100 K30 R145 G76 B25 #914c15
Sötétvörös  regös 484 C C10 M100 Y100 K40 R147 G19 B10 #93130a
Acélszürke  repülős 8201 C C60 M35 Y34 K14 R108 G133 B143 #6c858f
Hófehér  sielő 7541 C C5 M0 Y0 K5 R236 G242 B246 #ecf2f6
Dzsungelzöld  vadonlakó 7484 C C100 M35 Y100 K50 R0 G75 B36 #004b24
Tengerészkék  vízi 2756 C C100 M90 Y0 K20 R35 G44 B119 #232c77

Három elsődleges színünk közül a trendizöld 
kiemelt fontossággal bír, a cserkésznyakkendő 
hasonló színe miatt. Az igazi cserkésznyakken-
dő ugyan mélyebb zöld, de a trendizöld meg-
jelenésünkben jobban felhasználható, a másik 
két színnel együtt fiatalosabb arculatot alkot. 
Háttérszínben, képkeretben, címként alkal-
mazhatjuk, de a hosszabb szöveg mindig feke-
te vagy fehér legyen. Remekül alkalmazhatók 
egymás kiegészítőjeként is. 

Másodlagos színeink jó kiegészítést jelenthet-
nek elsődleges színeink mellett, de használa-
tuk sosem lehet túl meghatározó.

R118 G184 B42 • #76b82a • PANTONE 368 C R0 G117 B191 • #0075bf • PANTONE 3005 C

R93 G47 B136 • #5d2f88 • PANTONE 268 C R218 G8 B18 • #da0812 • PANTONE 485 C

R243 G146 B0 • #f39200 • PANTONE 144 C
R91 G41 B25 • #5b2919 • PANTONE 1545 C

R154 G147 B0 • #009a93 • PANTONE 3285 C
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Zászlóink6
A cserkésznyakkendő

Az MCSSZ hivatalos zászlaja
Piros és zöld háromszögekkel keretezett, fehér 
alapú zászló, benne a Magyar Cserkészszövet-
ség emblémája középen. Ez a zászló minden, 
az MCSSZ rendezvényének minősülő rendezvé-
nyen használható.

A Magyar Cserkészszövetség hivatalos zászló-
ját az Országos Központon kívül nem használ-
hatja más szervezeti egység.

Egyéb cserkészzászlók
Magyar nemzeti zászló (piros, fehér, zöld színű, 
azonos szélességű vízszintes sávok), közepén a 
cserkészjelvénnyel. Tetszőlegesen használható.

Piros és zöld háromszögekkel keretezett, fehér 
alapú zászló, benne az adott egység jelzésével 
vagy a cserkészjel vénnyel.

Tetszőlegesen használható az adott egység el-
várásainak megfelelően.

Mákosfehérvár

XIII
. Cserkészkerület

Mákosfehérvár

XIII
. Cserkészkerület

Cserkészcsapat

2345. sz. Mák Ákos

Lomb Raj

23
45. sz. Mák Ákos cscs.

Lomb Raj

23
45. sz. Mák Ákos cscs.

Cserkészcsapat

2345. sz. Mák Ákos

Lomb Raj

23
45. sz. Mák Ákos cscs.

AVAR ŐRS
Cserkészcsapat

2345. sz. Mák Ákos FA
ŐRS 2345. sz. M

ák Á
k

o
s C

se
r

k
és

zc
sa

pa
t

Cserkészcsapat

2345. sz. Mák Ákos

Csapatzászlók
A csapatzászlók mérete tetszőleges. 
A zászlón meg kell jelennie:
• a csapatszámnak,
• a csapat nevének,
• a cserkészjelvénynek,
• a nemzeti színeknek.

Rajzászlók
Tetszőleges, közepes méretű zászlók. 
A zászlón meg kell jelennie:
• a csapatszámnak,
• a cserkészjelvénynek,
• a raj nevének,
• a nemzeti színeknek.

Őrsi zászlók
Tetszőleges alakú és színű, kisebb méretű 
zászlók. A zászlón meg kell jelennie:
Az egyik oldalon:
• az őrsi névadónak,
• a csapatszámnak és
• nemzetiszín szalaggal kell ellátni.
A másik oldalon:
• az őrsi névadó nevének.

Az MCSSZ hivatalos zászlaja. Tetszőleges cserkészzászló.
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Képeink7
Képeink használatáról

Az itt következőkben néhány inst-
rukciót adunk arra vonatkozólag, 
hogyan használjuk képeinket és 
milyen képeket válasszunk, szem 
előtt tartva, hogy minden megjele-
nési formánk képviseli egész ma-
gyar cserkészetünket.

Céljainknak meg kell jelennie a ké-
peinken is, a fényképeknek tükrö-
zniük kell mindazt, amit értéknek 
tartunk.

Olyan eseményeket mutassunk, 
amelyeken megjelenik  

a cserkészet, szimbolikájában,  
jelvényeiben, ruházatában!

Mutassuk meg, hogy cserkészeink emberek, természetes helyzetekben!

Mutassuk meg, hogy vannak társaink a munkában!
A nyilvános beszédhez kell bátorság!

Mutassuk meg  
a közösségben rejlő erőket!

Sugározzon róluk a mozgalmasság, a mindent  
megmozgató erő és a tevékeny jelenlét!

Fiúkat és lányokat, férfiakat  
és nőket mutassunk!

Ifjúsági mozgalom, így lehetőség 
szerint fiatalok legyenek a képeken!

Magyar cserkészként a magyar  
kultúra követeiként is megjelenünk.

Alapvetően a cselekedve tanulásra 
építünk, így a képeken köszönjenek 

vissza a cselekvések!
Lehetőség szerint természeti  
környezetben fényképezzünk!

Mutassuk meg, hogy mennyi minden fér bele a cserkészetbe, de  
olyan nem, amely ellentétes az értékeinkkel. Jelenjen meg a kultúra  
sokszínűsége, a korosztályok sokszínűsége és a nemek közössége!
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Egyéb megjelenésünk8
Sablonjaink
Igyekszünk széles repertoárt adni minden 
olyan megjelenési formából, mely szükséges 
lehet cserkészmunkánk során. Ezen előre elké-
szített sablonok használata nem kötelező, illet-
ve szabadon alakítható a korábban leírtak sze-
rint (betűtípus, szín, dizájn).

Minden elkészített sablon letölthető lesz a hon-
lapunkról cserkészeink számára. Nyitottak va-
gyunk cserkészeink által elkészített sablonok 
közzétételére is. Arculatunk ezen része folya-
matosan bővül.

Ezeken a területeken készítünk  
folyamatosan sablonokat:
• névjegyek
• diavetítés-sablonok
• plakátok és szórólapok
• webes háttérképek
• általános pólódizájn
• meghívók
• oklevelek és emléklapok
• felhívások
• stb.

Pólótervezés
Cserkészpólóink tervezé-
sekor a cserkész jelvényt 
szabadon használhat-
juk és elhelyezhetjük, az 
MCSSZ-emblémát azonban 
csak az Országos Központ 
jelenítheti meg.

Webes megjelenés
Minden cserkészcsapat saját weboldalának 
nyitólapján kötelező megjeleníteni a nyakkendő 
stilizált változata közül bármelyiket, valamint a 
következő információkat: 

A 1234. sz. Gipsz Jakab cserkészcsapat  
a Magyar Cserkészszövetség tagja.
www.cserkesz.hu

Névjegyek
A mellékletben található névjegyeken testre 
szabható elemek vannak, melyeket megvál-
toztathatunk, az alapvető elemek megtartása 
mellett.

Levélpapírok
Számos levélpapír-sablont találhatunk a mel-
lékletben, melyek közül a szervezeti egysé-
gekhez rendelt sajátos levélpapírokon kívül (pl. 
elnökségi levélpapír, irodai levélpapír, stb.) bár-
melyiket választhatjuk, illetve testre szabhat-
juk igényeinknek megfelelően.

Nyári tábor
2015

Nyári tábor
2015
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