
 

 

Külföldi Magyar Cserkészszövetség 
Hungarian Scout Association in Exteris 

KMCSSZ 2850 Rt. 23 North Newfoundland, NJ 07435 

2020.01.29. 
 
 

ADATBÁZIS KEZELÉSE 

 
Kedves Felhasználó! 
 
Ez a dokumentum segít, a Külföldi Magyar Cserkészszövetség központi adatbázisának, 
illetve adattárának www.kmcsszadat.org  kezelésében.  
 
Általános használati utasítás 
1. Amint bejelentkeztetek, VÁLTOZTASSÁTOK MEG A JELSZÓT (és a belépőt; ha azt is 
akarjátok), mivel személyes adatokról van szó. Az új jelszó minimum 8 karakterből kell, 
hogy álljon; egy nagy betűt és egy számjegyet is kell tartalmaznia. Ez az úgynevezett 
"complex password", amit világszerte használnak a rendszerek biztosítására. 
 
2. Az adatok minősége a Ti kezetekben van. A legalapvetőbb adat a "cserkész". Csak a 
cserkész hozzáadása után lehet feliratni eseményekre, vizsgákra, beosztásokra. 
 
3. Ha csak lehet; ékezetes betűket használjunk. 
 
4. A szülők nevénél NEM az édesanya leánykori neve érdekel, hanem a mostani neve. Ha 
ugyan az a vezeték neve mint a férjéé, akkor nem kell külön kitölteni. 
 
5. A leánykori neveket a volt és jelenlegi cserkészek számára a második vezeték név alatt 
tartjuk számon; így a múltban elvégzett táborokat és beosztásokat is számon tudjuk tartani. 
 
 
Ki a felhasználó? 
Akinek valamilyen jogosultsága van az adatbázisban, azt „felhasználónak” nevezzük. Ő 
lehet, csapatparancsnok, kerületi/körzeti parancsnok, vagy a csapat által megbízott 
adminisztratív munkatárs, aki kezeli az adatbázist az említett csapat számára. 
 
Az is felhasználó még, aki valamilyen rendezvényt szervez, vagy táborparancsnok, 
VK/JUBI alkalmával altáborparancsnok. 
 
 
Mi a jogom felhasználóként? 
Csapatparancsnokként a saját csapatod adatait láthatod, illetve, mikor milyen 
rendezvényeken vettek részt, és ezeket szerkesztheted. 
 
Körzeti/kerületi parancsnokként a kerületedbe tartozó cserkészek adataid, illetve, mikor 
milyen rendezvényeken vettek részt, de nem szerkesztheted.  
 
 

http://www.kmcsszadat.org/
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Tábor/altáborparancsnokként láthatod az egész tábor (nem csak a saját csapatodból) 
résztvevőit. Egyedüli módosítás amire lehetőség van, ha valaki lemondta a tábort.  
ELÉRÉSEK: 

Csapatparancsnokok 

Kezdőlap: Itt jelennek meg a saját csapatod tagjai, és minden név mellett a kis ceruzára 
kattintva, tudod a kívánt cserkész adataid módosítani. 
A kis nagyítóra kattintva jelenik meg a cserkészed adatlapja. És itt tudod megnézni hol, 
mikor milyen eseményen vett részt, valamint milyen vizsgákat tett le és milyen beosztasai, 
rangjai vannak. Megnézheted melyik eseményeken vett részt,  Eseményekre feliratni / 
eseményeket megtekinteni amin részt vett. 
Vizsgákra feliratni / vizsgákat megtekinteni amit letett. 
Cserkész képesítést vagy beosztást hozzáadni / megtekinteni 
 
 
Csapatom: Új cserkész 
hozzáadása 
 
Eseményre jelentkezés:    
ezesetben több csapatodbeli 
cserkészt is bejelenthetsz 
egyszerre az eseményekre. 
 
Események résztvevői: 
Látod a csapatodból ki vesz 
részt az adott eseményen. 
 
Vizsgára jelentkezés: 
hasonlóképpen mint az 
eseményre jelentkezés. 
 
Vizsgák résztvevői: hasonlóképpen mint az esemény bejelentés. 
  
Események: Ha esemény parancsnok is vagy, illetve voltál, akkor itt is van 
hozzáférhetőséged. Lásd az utasítást a Tábor/Altábor - parancsnok rész alatt. 

 
Ha nem találod a cserkész vagy vezető nevét a csapatlistádon, először be kell táplálni az 
adatait, illetve hozzá kell adni a cserkészt/vezetőt. 
 
Még akkor is, ha nem biztos a jelenlét, kérjük írasd fel a cserkészeket és vezetőket és 
ahogyan változik a helyzet, meg lehet változtatni a "Jelen?” adatot "Igen”-ről a 
"Lemondta”-ra. 
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Körzet/kerület parancsnok 

Kezdőlap 

Szervezetem :  

Csapatok megtekintése: Látod a 

csapatait, illetve a tagokat, de nem tudod 

szerkeszteni. A csapataid tagjait csakis a 

csapatparancsnok, ill. Adminisztrátor 

szerkesztheti 

     

Cserkészek megtekintése:  Látod az 

összes csapatodba tartozó cserkészt, és 

azok adatait, illetve mikor milyen 

rendezvényen vettek részt 

 Képesítések megtekintése 

 Beosztások megtekintése 

 Vizsgázók megtekintése 

 Események megtekintése 

Alesemények megtekintése  

Résztvevők megtekintése:  Körzetem megtekintése eseményeken 

 

Tábor/Altábor- parancsnokok 

Kezdőlap 

Eseményem : Események megtekintése 

    Al-események megtekintése 

    Résztvevők megtekintése: Ez amelyik a legfontosabb a részedre. Itt 

kiválasztod a 2020 Jubileumi tábor fület. És megtekintheted a tábor névsorát. 
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Mi a kötelezettségem felhasználóként? 

Csapatparancsnokok 

- Csapatparancsnokként, a legfontosabb, hogy mindig aktuális adatok legyenek a -
rendszerben a csapatod tagjairól. Valamint hogy elérhetőségeik szerepeljenek 
benne. 

 
- Eseményekre/táborokra bejelenteni a csapat tagjait ez fontos, hiszen minden 

szükséges adatot a táborok alkalmával az adatbázisból veszünk, és csak a 
csapatparancsnok tudja az esetleges adatváltozásokat frissíteni, feltölteni. 
 

- AKTIV/INAKTIV – Minden csapattagod, aki rendszeresen jár foglalkozásokra (és 
befizette a tagsági díjat – AKTIV. Akik nem fizettek tagsági díjat INAKTIV státuszban 
kell, hogy legyenek. Ez a szövetségi tagdíjra is vonatkozik! 

           Ezt: Csapatom  / cserkészeim megtekintése  / Cserkész adatlapján tudod módositani 

Körzet/kerület parancsnok 

- Figyelni, hogy az adatbázisban szerepeljenek az altábor tartozó vezetők. Ha lenne 
még vezető akit meghívtál, de nincs bejelentve, akkor a csapatparancsnokkal kell 
felvenni a kapcsolatot, hogy bejelentse. 

Tábor/Altábor- parancsnokok 

- Figyelik, hogy az adatbázisba szerepeljenek az altáboromba tartozó vezetők 
- Az altáborodban szereplő táborozókkal minden rendben legyen, esetleg ha 

valamilyen kétség támad (túl fiatal, vagy idős, ismeretlen számodra), vagy valamit 
nem érthető, felkeresed a csapatparancsnokát. 

 

Az adatbázis, és annak működése megfelel a GDPR szabályainak. 

Adatbázissal kapcsolatos kérdések/módositások: Tábor Bea jelentkezes@kmcssz.org 

 

Jó Munkát! 

 

Pigniczky Eszti, VKVT 

136 Logan Street               

Bedford, OH 44146           

1-440-786-9093 

1-440-476-5761 

mailto:jelentkezes@kmcssz.org

