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Napirendi pontok: 
 
 

1. napirendi pont:  
 
SMSZ-kommunikáció ügyének megtárgyalása. Ezen belül honlap, egyéb online és offline megjelenések, 
arculati kérdések. A honlap megújításával kapcsolatos kérdések megbeszélése, ajánlati kérelem 
paramétereinek egyeztetése, tárhely-szolgáltató kiválasztása. 
 
Az első napirendi pont keretében Ozsváth Miklós tájékoztatta az elnökséget a jelenlegi tárhely és honlap 
paramétereiről és arról, hogy az új honlap elkészítésékor melyek azok a fontos technikai feltételek, 
amelyekre az ajánlatok bekérésénél figyelni kell. 
Az elnökség az új honlappal kapcsolatos teendők ellátására munkacsoportot hoz létre. A csoport vezetője 
Réthy György, tagjai Dalos Péter és további megkeresett tagok, akik szívesen részt vesznek ebben a 
munkában. A munkacsoport kidolgozza a honlap tartalmi tervét, melynek alapján a honlapszerkesztő felé az 
ajánlatkérő összeállítható. 
 
Az új honlappal kapcsolatos fontosabb igények: 
- alapinformációk közzététele az egyesületről, oktatóképzésről,  
- ügyintézés lehetősége a honlapon, 
- oktatók listájának könnyű elérhetősége, 
- tudástár, jegyzettár, dokumentumtár, közvetlenül szerkeszthető síwiki, 
- oktatók és síelők számára fontos aktuális információk (segélyhívók, lavinaveszély, hol van szünet) 
- kapcsolódás a Facebookhoz, 
- fotó és videótár 
- egyebeket Réthy György előzetesen megküldött listája tartalmazza 
 
A tárhelyet jelenleg Ozsváth Miklós, mint közvetítő biztosítja az SMSZ részére. Tájékoztatja az elnökséget, 
hogy a 2011. 06.01-én kiállított számla a 2011. 2. félévi tárhely-bérletről és honlap-szolgáltatásról szól, 
melynek keretében a tárhely biztosítása mellett heti egy hír feltételét vállalja. Felajánlja, hogy amennyiben a 
tartalom feltöltésre nincs igény, úgy a számlát stornírozza és a tárhelyről a továbbiakban 2000 Ft+áfát 
számláz havonta. 
 
1/2011.07.05. sz. Elnökségi határozat: 
Ozsváth Miklóssal történt egyeztetés alapján a 000052/2011 számú számlát az Elnökség helyesbítés 
céljából részére visszaküldi. A továbbiakban az SMSZ csak a tárhely bérletére tart igényt, mely a 
felek megállapodása szerint 2000 Ft+áfa /hó. 
 
Az Elnökség az új honlap előkészítésére Réthy György vezetésével munkacsoportot állít fel. A 
munkacsoport feladata az új honlappal kapcsolatos vélemények, javaslatok összegyűjtése, a tartalmi 
elemek meghatározása, rendszerezése, majd ezek összesítése alapján elkészült ajánlatkéréssel 

honlapszerkesztőktől ajánlat bekérése. Az új honlap elkészítésére maximum a Közgyűlés által 
jóváhagyott 350.000 Ft költségkeretet használja fel. 

  



        2. napirendi pont 
 
SMSZ-TF közös film elkészítésével kapcsolatos teendők megtárgyalása 
 
Az egycsillagos táborban forgatott film nyersanyagát Ozsváth Miklós az irodába korábban eljuttatta. A 
jelenlévők megtárgyalják, hogy az oktatóképzés és a síoktató szakma reklámozása érdekében elkészítendő 
film megfelelő tartalmi és stílusjegyeinek megtervezéséhez illetve a célközönség eléréséhez leghatékonyabb 
forma meghatározására megkeresi a Kulcsár Anna által javasolt céget, akik gerillamarketinggel 
foglalkoznak. 
 
A rendelkezésre álló nyersanyagból számos promóciós és reklám célra készíthetők különböző klippek és 
filmek, az ülésen három változat elkészíttetésében volt egyetértés. 
 
A film kapcsán az elnökség megtárgyalja annak további lehetőségeit, hogy milyen más programokkal 
lehetne minél több embert a sí sporttal megismertetni. Réthy György tájékoztatja az elnökséget arról, hogy 
Kőrösi Péter a Mátraszentistváni Sípark egyik vezetője felvetette, hogy a hazai sípályák, síiskolák és az 
SMSZ együtt működése keretében lehetne az itthon síelést reklámozni.  
Babos Sándor javasolja, hogy egy közismert síelős dal kerüljön feldolgozásra. A dalon keresztül sok család 
elérhető lenne. 
 
Az elnökségi tagok egyetértenek abban, hogy a magyar sí sport szereplőivel ki kell építeni olyan 
együttműködést, amellyel a hazai sísport továbbfejleszthető. A síiskolákkal, sípályákkal, ISE-vel, Sí 
Szövetséggel és minden más olyan szervezettel, szolgáltatóval szeretne az egyesület együttműködni, akik a 
sísport népszerűsítéséhez hozzá tudnak járulni. Ősszel érdemes volna rendezni egy nyílt napot, ahová a 
társszervezeteket meg lehetne hívni. (Babos Sándor javasolja, hogy az általa üzemeltetett síiskola területén 
tartsunk meg a programot). 
 
 
2/2011.07.05. sz. Elnökségi határozat: 
Az Elnökség az oktatóképzés és a síoktató szakma reklámozása érdekében három kisfilmet készíttet, 
egy 2-3 percest és egy 10-15 percest és egy egészen rövidet, melyeket igyekszik minél több csatornán a 
célcsoporthoz eljuttatni. 
 
 
3. napirendi pont 
 
Koordinációs tábor helyszínének, programjának jóváhagyása, részvételi díj megállapítása, szervezési 
kérdések megbeszélése. 
 
Egri Katalin beszámol arról, hogy a négy különböző szálláshelyet keresett meg Kaprunban, melyből 
kettővel még folyik az időpont-, és áregyeztetés. 
 
Az elnökségi tagok javaslata alapján az idei koordinációs tábor programja kibővül. A tervek szerint a 
szokásos program mellé beépül a freestyle és alpesi biztonsággal kapcsolatos gyakorlás. Egyeztetés folyik 
arról, hogy a koordináción néhány finn síoktató kolléga is részt vesz tapasztalatcsere céljából. 
 
 
4. napirendi pont: 

 
Béki Györgyné fizetési felszólításának megtárgyalása 
 
Egri Katalin tájékoztatja az Elnökséget arról, hogy Béki Györgyné ügyvédje útján az Interski 
Kongresszuson való részvételével kapcsolatos díj egy részét visszaköveteli, tekintettel arra, hogy álláspontja 
szerint nem olyan minőségű szobában lett elhelyezve, amilyet megrendelt. Egri Katalin, mint a kongresszusi 
szervezők kapcsolattartójaként tájékoztatja az Elnökséget arról, hogy Békiéknek rendelkezésükre állt a 
megrendelés szerinti szoba, azonban Béki Piroska a szobákat addig cserélgette önhatalmúlag, míg a szüleit 
egy mások részére megrendelt olcsóbb szobában helyezte el, így a szervezőknek felróható 
minőségcsökkentés nem történt, az SMSZ a szobacseréért nem vonható felelősségre. Erre tekintettel a 
korábbi Elnökség már hozott határozatot, melyben a követelést visszautasította.. 
 
3/2011.07.05. sz. Elnökségi határozat: 
Az Elnökség Béki Györgyné követelésével kapcsolatos, 2011. 04. 05-én kelt elnökségi határozatot, 
mely szerint a követelést, annak megalapozatlansága miatt elutasítja, hatályában fenntartja. 



Megbízza dr. Egri Katalint, hogy Béki Györgyné ügyvédjét erről az eset lényeges körülményeinek 
közlésével a tájékoztassa. 
 
 
5. napirendi pont: 
 
Nyári tagsági találkozók időpontjának és programjának egyeztetése 
 
4/2011.07.05. sz. Elnökségi határozat: 
Az Elnökség az SMSZ közösségi életének fejlesztése érdekében kötetlen szabadidős nyílt programokat 
szervez. Az első program időpontja: 2011. 07.16. helyszíne: Normafa, program: Nordic Walking, 
Skike 

 
 

6. napirendi pont:  
Hírlevél tartalmának összeállítása 
 
Az elnökség működésének két hónapjáról és terveiről valamint az aktuális információkról hírlevél készül. 
 
7. napirendi program: 
 
Egyebek: 
 
Az elnökségi ülésen az alábbi egyéb témákat tárgyaltuk meg: 
 
Skiculture Kft. üzletrész: 
Skiculture Kft. levelét, melyben Halmos B. Ágnes arról tájékoztatta az Elnökséget, hogy a kft. tagjai meg 
szeretnék vásárolni az SMSZ üzletrészét tekintettel arra, hogy „a cég más üzleti modell szerint folytatná 
működését, amely azonban nem egyeztethető össze  az SMSZ közhasznú egyesületi mivoltjával.” 
Ozsváth Miklós ezzel kapcsolatban az ülésen kérdésünkre előadta, hogy a Kft. célja korábban az volt, hogy 
ne olyat csináljon, ami mások területe, mint az oktatás, kereskedés. Az igények miatt azonban más irányba 
kell menjen a cég. Ezért bevételt termelő tevékenységet kíván folytatni, új piaci szereplőként síoktatást fog 
szervezni. A skiculture.hu honlapot továbbműködteti, ahol többek között síoktatók listája is elérhető lesz. A 
kft. az SMSZ-el a továbbiakban is együttműködik. 
 
Bakacsi Zoltán felügyelő bizottsági tag, aki az ülésre 7 óra után érkezett, beszámol arról, hogy a kft. 
pénzügyeit tavaly nyáron megvizsgálták és tájékoztatta az elnökséget a vizsgálat eredményéről.  
Az elnökség felkéri az FB-t, hogy vizsgálja meg a Skiculture Kft. aktuális pénzügyi helyzetét annak 
érdekében, hogy az Elnökség a tagsági viszony kérdéséről a pénzügyi adatok birtokában dönthessen. 
 
Kerese János és Horváth Rita által készített alpesi biztonság, lavinaismeretek anyag 
 
Kerese János elmondja, hogy tavaly elkészült egy anyag abból a célból, hogy a ***-os képzésben 
résztvevők illetve minden tag részére magyarul is hozzáférhető legyen az alpesi biztonsággal, hó és 
lavinaismeretekkel kapcsolatos ismeretanyag. Az Elnökség az anyag megismerését követően dönt arról, 
hogy a szerzőktől egy jegyzet készítése céljából megvásárolja a felhasználási jogot. 
 
Rendkívüli közgyűlés előkészítésével kapcsolatban: 
 
Az Elnökség a szeptemberi közgyűlés előkészítése érdekében július végéig kijelöli a Jelölő Bizottság tagjait. 
Javaslat a tagok személyére. Horváth Rita, Repárszky László, Huszár Ágnes. 
 

Következő elnökségi ülés időpontja: 2011. július 26. kedd. 17. óra 

 

dr. Egri Katalin              _________________________________ 

dr. Babos Sándor           _________________________________ 

Dalos Péter                    _________________________________ 

Kiss Dániel                   _________________________________ 

dr. Réthy György         __________________________________ 


