
Elnökségi ülés 
Emlékeztető 

 
 
Időpontja: 2011. július 26. 17. óra 
 
Helyszín: 1037 Budapest, Bécsi út 314. B. I. 2. 
 
Jelen vannak:  
dr. Egri Katalin 
dr. Babos Sándor 
Kiss Dániel 
dr. Réthy György 
Horváth Rita 
Kerese János (kb. 20 óráig) 
 
 
Napirendi pontok: 
 

1. napirendi pont:  
 
Felügyelő Bizottság a májusi közgyűlés lebonyolítását szabályszerűnek és a tisztújító szavazást érvényesnek 
tartja. Eszerint a rendkívüli közgyűlést a szakmai alelnöki pozíció betöltésére és további két elnökségi 
póttag megválasztására kell kiírni. 
 
2. napirendi pont 
 
A rendkívüli közgyűlést a szakmai alelnöki pozícióra és további két Elnökségi póttag megválasztására kell 
kiírni. További napirendi pont a költségvetés módosítása. 
 
1/2011.07.26. sz. Elnökségi határozat: 
Az Elnökség a Jelölő Bizottságba Huszár Ágnes, Horváth Rita és Repárszky László tagokat kéri fel és 
megkéri őket a rendkívüli közgyűlés napirendjére tűzött választásokkal kapcsolatos jelölések 
összegyűjtésére és Elnökség felé történő továbbítására. A jelöléseket a szakmai alelnöki és további két 
elnökségi póttag pozíciójára kell megtenni. 
 
3. napirendi pont 
 
Az Elnökség 4 lehetséges szállást keresett meg a koordinációval kapcsolatosan. A szokásos novembervégi 
időpontban nem sikerült megfelelő szállást találni, ezért az Elnökség úgy döntött, hogy elfogadja a kapruni 
ifjúsági szállás (JUFA) ajánlatát és a koordináció időpontját előrehozza 2011. november 10-13-ra. 
A koordináció programja a tematikai/technikai egyeztetés mellett kiegészül freestyle, és alpesi biztonsági 
workshoppal, és előadással valamint sítesztelési lehetőséggel.  
A koordináció szervezését az SMSZ Iroda látja el. 
 
2/2011.07.26. sz. Elnökségi határozat: 
A JUFA részére 500 Euro előleg átutalását az Elnökség jóváhagyta. 
Az előzetes kalkuláció közös ellenőrzését követően az Elnökség a tábor részvételi díját az alábbiak 
szerint határozza meg:  
Kedvezményes ár szeptember 15-ig: 135 Euro és 9.000 Ft 
Nem kedvezményes ár szeptember 16-30. között: 135 Euro és 14.000 Ft 
Az Elnökség elrendeli a koordináció kiírásának közzétételét. 
 
4. napirendi pont: 
 
A kooordináció idejével átfedésben Alpin tábor is kerül meghirdetésre osztrák előadó közreműködésével.  
Szervezésével kapcsolatos teendőket Babos Sándor látja el, a jelentkezéseket az SMSZ iroda összesíti. 
Amennyiben az alpintábort nem sikerül a koordinációval egy időpontban megszervezni, úgy a tagok részére 
az alpesi biztonság előadást és a mentési gyakorlatot a ***-os végzettséggel rendelkező oktatók tartják meg.  
 
 
 
 
 



5. napirendi pont: 
 
Évadnyitó program időpontja: 2011. szeptember 10. 
A program és helyszín pontosítása folyamatos. Felelős: SMSZ Iroda és Babos Sándor. 
 
6. napirendi pont:  
 
Kerese János és Horváth Rita szerzők megállapodtak abban, hogy az "Alpesi biztonság jegyzet" 
felhasználási jogait a szerzők átadják az SMSZ részére abból a célból, hogy a jegyzet kinyomtatásra és 
értékesítésre kerülhessen. Az előállítási költségeket az SMSZ az idei költségvetésből fedezi, míg a 
felhasználási jog ellenértékét a 2012. évi költségvetés terhére fogja elszámolni. 
 
7. napirendi pont: 
 
Az SMSZ a Síiskolákkal, sípályákkal, társszervezetekkel való együttműködéssel szeretné a sísportot és a 
síoktatást mint szakmát népszerűsíteni.  
 
3/2011.07.26. sz. Elnökségi határozat: 
Az SMSZ kidolgoz egy együttműködési ajánlatot a partnerek részére. A javaslatot Babos Sándor 
állítja össze. A találkozó összehívását az SMSZ 2011. augusztus 29., hétfő, 18 órára tervezi. 
 
8. napirendi pont: 
Döntés pályázaton való részvételről. Elnapolva. 
 
9. napirendi pont: 
Egri Katalin beszámolt a síoktató reklámfilm elkészítésével kapcsolatos eddigi fejleményekről. 
 
10. napirendi pont: 
Az új honlap előkészítésével megbízottak a tervezett tartalom alapján ajánlati bekérőt dolgoznak ki a honlap 
szerkesztésének megpályáztatására. 
 
11. napirendi pont: 
 
A Skiculture Kft-ben lévő SMSZ-üzletrész eladásával kapcsolatos kérdés megtárgyalását az ülésen jelenlévő 
négy tag napirendre tűzte és megtárgyalta.  
 
4/2011.07.26. sz. Elnökségi határozat: 
Az SMSZ a Skiculture Kft-ben lévő üzletrészének eladásával kapcsolatosan korrekt ajánlatot tesz a 
Kft. tagjai részére. 
   
12. napirendi pont: 
 
Az elnökségi ülésen az alábbi egyéb témákat tárgyaltuk meg: 
 
ISIA tagsági díj  750 CHF átutalását a Ft bankszámláról történő utalással az Elnökség  jóváhagyta. 
 
Egri Katalin beszámol arról,  
- hogy az ISIA Elnöksége megkereste azzal, hogy a Technikai Bizottság ülését Budapesten tartanák meg. A 
szervezést az SMSZ elvállalja, 
- a galyai sípályát üzemeltetésre bérbe lehet venni,  
- a Sí Szövetség tisztújító közgyűlésére meghívó érkezett melynek időpontja 2011. augusztus 18. 14 óra, az 
SMSZ-t Horváth Rita képviseli, 
- Kerese Jánostól a nála tárolt SMSZ akták elszállításra kerülnek, 
 
Péntek délelőtt Kőrösi Péterrel megbeszélés lesz a Mátraszentistváni Síparkkal történő együttműködés 
lehetséges tartalmáról. Réthy György egyezteti az időpontot és helyszínt. 
 
Következő elnökségi ülés időpontja: 2011. szeptember 8. csütörtök 17 óra  

Helyszín: XI. ker. Etele út 59-61. I. em. 140. 

 

Elnökség 


