
 

 
Pénzügyek 

1. Részvételi díj 

Résztvevők, őrsvezetők és rajparancsnokok számára legfeljebb 650.000 Ft, az IST és az ISAT számára 
legfeljebb  620.000 Ft a részvételi díj, de a következő egy évben mindannyian azon fogunk dolgozni, hogy 
a befizetendő összeg ennél kevesebb legyen. 

A részvételi díj magában foglalja: 

 a Dzsembori tábordíját 
 a közös utazás költségét (Budapest – Summit Bechtel Scout Reserve, West Virgina– 

Budapest) 
 az utasbiztosítás költségét a tábor és a közös kintmaradás idejére 
 a központi szervezés költségeit, 
 a közös felszerelés szállításának költségét 
 a Csapat egységes ruházatát  
 a résztvevők esetén 4, az IST-ISAT esetén 3 felkészítő- és az utóhétvége költségeit 
 a világtalálkozó előtti 5 napos előtábor költségeit 
 a világtalálkozó utáni közös, kb. 4 napos kintmaradás költségeit 

A részvételi díj nem foglalja magában: 

 a közös utazástól eltérő utazások költségeit 
 a vízum kiváltás költségeit 

2. A 2019-es Magyar Dzsembori Csapat működésének pénzügyi lebonyolítója a Magyar 
Cserkészszövetség. 

A befizetéseket a válogató hétvégén megosztásra kerülő bankszámlára kell majd teljesíteni. Átutaláskor 
a támogatott csapattag nevét kérjük feltüntetni a közleményben! 

Amennyiben nem magyar forintban vagy dollárban, hanem más valutában érkezik az utalás, akkor a 
kezelési költségek levonása után beérkezett összeget fogjuk forintban jóváírni a támogatott részvételi 
díjából. Amennyiben dollárban kíván valaki befizetést tenni, Bálint Patrik kommunikációs vezetőnek kell 
jelezni a dzsembori@cserkesz.hu e-mail címen, az utalás előtt.  
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3. Fizetési határidők 

A tábordíjat, valamint a kiutazás és a felkészülés költségeit 5 részletben kérjük. 

Támogatásból nem fedezhető önrész (részletesen a továbbikban kifejtve): 

 2018.06.30. első részlet (115.000 Ft) készpénzben az első felkészítő hétvégén vagy 
utalással 2018.06.30-ig. 

Támogatásból is fedezhető: 

 2018.09.15. második részlet (minimum 155.000 Ft) 
 2018.10.31. harmadik részlet (minimum 155.000 Ft) 
 2019.02.28. negyedik részlet (minimum 155.000 Ft) 
 2019.04.15  ötödik részlet (résztvevők esetén minimum 70.000 Ft, IST esetén minimum 

40.000 Ft) 

 

 4. Forrásteremtés 

A korábbi világprogramokhoz hasonlóan, kiutazásunkat támogatók segítségével próbáljuk meg 
pénztárcabarátabbá tenni. A Csapat és a csapattagok forrásteremtése és a támogatások keresése két 
részből tevődik össze. 

1. Központi forrásteremtés: A középvállalkozások és nagyvállalatok megkeresésére a résztvevőknek 
nincs módjuk, az ilyen mértékű forrásteremtési munkálatokat a Csapat vezetősége és a Pénzügyi 
Munkacsoport végzi. A középvállalkozások esetében azonban előzetes egyeztetés alapján 
engedélyezett lehet az egyéni megkeresés. Természetesen, a közösen megkeresendő cégektől 
kapott összegből a a csapattagok egyénileg összegyűjtendő részvételi díjának csökkentésére 
fordítjuk, elsősorban a központi szervezés költségeinek és a közös felszerelés szállításának 
költségeinek fedezésével. Ezen cégekről és vállalatokról a csapattagok egy pontos listát fognak 
kapni a válogatás lezárulta után. Amennyiben ezekhez a cégekhez van kapcsolat, azt kérjük a 
pénzügyi munkacsoport számára jelezni! A következő egy évben azon leszünk, hogy minél több, 
mindenkit érintő támogatást tudjunk szerezni és ezzel a csapattagok költségeit lejjebb tudjuk 
faragni. 



 
2. Egyéni forrásteremtés: A fent említett listán kívüli cégeket, vállalatokat, továbbá 

magánvállalkozókat a csapattagoknak módjukban áll saját részvételük támogatása végett 
felkeresni. A felkeresés és egyéni forrásteremtés módjáról és módszereiről a csapattagokat a 
közös felkészítő alkalmakon bővebben is tájékoztatjuk a külön erre a célra szánt képzéseinken. 
Az egyéni támogatásokat akkor írjuk jóvá, ha azok megérkeztek a Magyar Dzsembori Csapat 
bankszámlájára. Amennyiben támogatásból érkezik be befizetés bármely résztvevő számára, a 
támogatás 10 %-a automatikusan a központi befizetések közé kerülhet beszámításra, melyet a 
résztvevők között osztunk szét, ezzel segítve a hátrányosabb helyzetben lévő résztvevők forrás 
teremtését. Önkormányzatokat, Egyházi jogi személyeket az adott területen élő csapattagoknak 
együtt kell megkeresnie vagy olyan képviselőnek, aki minden helyi cserkészt képvisel. 

3. Az egyéni költségek fedezéséhez igyekszünk minél több lehetőséget megragadni és támogatást 
adni a Csapat tagjainak. Ennek fényében a Csapat vezetősége a csapattagok számára elérhető 
nyári munka lehetőségeket igyekszik biztosítani 2018 nyarán, mely során a megkeresett 
összeggel az egyéni részvételi díj fedezhető. Ennek részleteiről az I. felkészítő hétvégén adunk 
bővebb információt. 

Természetesen a határon túli résztvevők (is) felkereshetnek nem magyar támogatókat is, ez esetben a 
támogatás eljuttatásáról Bálint Patrik kommunikációs vezetővel a dzsembori@cserkesz.hu e-mail címen 
szükséges egyeztetni. 

 

 

 5. Többletfizetés 

Abban az esetben, ha valaki a részvételi díjánál több pénzt fizet be, akár támogatásból, akár saját 
pénzből, két lehetőség közül választhat: 

1. A 650.000 Ft vagy 620.000 Ft feletti befizetése a csapatkasszába kerül. 
2. A 650.000 Ft vagy 620.000 Ft feletti befizetését felajánlja a csapat egy tagjának. 

A többletfizetést Bálint Patrik kommunikációs vezetőnek kell jelezni a támogatás átutalása előtt. 
Amennyiben nem rendelkezünk információval a többlet támogatásról, akkor automatikusan az 1-es 
lehetőség szerint járunk el. 
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6. A fizetési határidő betartása, késés jelzése, csapatból való kizárás 

A befizetési határidőket úgy határoztuk meg, hogy illeszkedjenek a táborszervezők által meghatározott 
fizetési határidőkhöz, illetve a csapat által biztosított tételek esedékességéhez (repülőjegy, biztosítás, 
csapat felszerelés, stb.), ezért késedelmes fizetés esetén ezeket a kiadásokat nem tudjuk fedezni. 

Amennyiben a késedelmes fizetésből kifolyólag többletköltségek merülnek fel (drágább repülőjegy, 
drágább tábordíj, stb.) azt az adott csapattagnak kell megfizetnie. Ezekről természetesen előre fogunk 
szólni az érintetteknek. 

1 hónapos késedelmen felül, előzetes felszólítás után a csapattagság megszüntetésre kerül. 

 

7. A csapattagság megszűnése esetén a befizetett pénzek visszafizetésének menete 

Amennyiben új csapattag lép be a kilépő csapattag helyett, a 115.000 Ft-os önrészt az új résztvevő be 
fogja fizetni, így ezt visszatérítjük a kilépőnek. Az ezen felül befizetett összeget sehogy sem áll 
módunkban visszafizetni. 

A Pénzügyi Munkacsoport egy tagjával személyesen kell találkoznia a ki és belépő tagnak, előzetes 
egyeztetés után. 

Amennyiben a kilépés plusz költségekkel jár, nem tudjuk a teljes összeget visszafizetni. 

 

Jó munkát! 

Horváth Domokos csst. (121.) 

pénzügyi vezető 

 


