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SMSZ ELNÖKSÉGI PROGRAM, SZAKMAI ELKÉPZELÉSEK 
 
 
Köszönettel vettem megtisztelő felkérésüket az SMSZ elnökségi tagjaiba való felkérésre.  
 
 
Általánosságban elmondható, hogy a tagság, de a választott képviselők egy része előtt is ismeretlen az 
SMSZ alapszabálya. Ezen mindenképpen változtatni kell, amellett, hogy az új Elnökségnek ezt az 
alapszabályt több helyen – előzetes egyeztetések és tárgyalások, valamint társasági ismertetések alapján – 
meg kell változtatni. Az elnökség egymás közötti kommunikálása, sőt ismeretsége alapvetően fontos 
kérdés, de ugyanilyen lényeges a tagság személyes ismerete is. A többirányú szakmai kommunikáció a 
tagsággal a társszervezetekkel (MSBSZ, Magyar Sí Szövetség, Snowsports Academy, stb) de a 
kormányzati sportirányítás felé is centrális fontosságú, egyfelől a szakmai ismeretek fejlesztésénél, 
másfelől a Szövetség anyagi bázisának megteremtése céljából. 
  
Eddigi ismereteim alapján az alábbi feladatokat látom megvalósítandónak. 
 
 
1.Síiskolák működése: 
 
A hazai síiskolák működése és oktatási programja nem azonos szakmai színvonalon történik. A 
síiskolákban a síoktatók felkészültsége egyes esetekben hiányos, a síoktatás feltételei nem mutatnak 
elégséges képet. A szövetség akkreditációs rendszert tudna kidolgozni, mely védjegyet biztosítana a 
szakmailag megfelelően működő síiskoláknak. Az ilyen módon minősített síiskolák listája hozzáférhető 
lenne a szövetség honlapján, illetve maga a síiskola is megjeleníthetné „SMSZ védjegyét” bemutatkozó 
anyagaiban. Az oktatásban összefogás révén a snowboard és sí szervezetek együttes tematikáját célszerű 
kidolgozni. Egyre nagyobb súllyal jelentkeznek a korábban még ritkaságszámba menő freeski, slopestyle, 
mogul, stb formák, melyek oktatására fel kell készülni, elsősorban az oktatóknak. Ezen a területen nagyok a 
lemaradásaink, de éppen a fokozódó érdeklődés miatt mindenképpen fejleszteni kell az erre való 
készségünket ismeretek szerzésében, nemzetközi kapcsolatok erre vonatkozó tapasztalatainak 
átvételében, és az oktatók magasabb szintű képzésében. 
 
 
2.Egycsillagos síoktatóképzés: 
 
Az egycsillagos oktatóképzésben meg kell erősíteni a gyakorlati alkalmazást. A végzett egycsillagos 
oktatók csak kevés esetben alkalmasak munkavállalásra egy síiskolában. A síoktatói kurzuson megszerzett 
elméleti és gyakorlati tudást át kell tudni adni a tanulóknak, ezért fontos lenne a képzésbe beépíteni egy 
gyakorlati oktatást is, melyre az „SMSZ védjegyes” síiskolák adnának lehetőséget. Amennyiben a 
kurzusokat gyakorlati oktatásainak legalább egy részét külföldi helyeken (Ausztria, Szlovákia, Erdély, 
Kárpát-medence) tudjuk megszervezni, akkor a jelöltek eleminél nagyobb nyelvtudása elengedhetetlen. 
Ekkor a külföldi szervezetek oktatói ismereteiket jobban tudják átadni részükre. Ilyenkor lehetősége volna 
az 1. pontban említett új irányzatok ismereteinek megszerzésére, illetve a már meglévők elmélyítésére.  
 
Növekvő társadalmi igény, hogy a mozgásukban, vagy érzékszerveiben korlátozott emberek részére 
speciális oktatási tanfolyamok szervezése, ahol erre a célra képzett speciális szakemberek látnák el ezt a 
sok türelmet és fáradságot igénylő kurzusok megtartását. A jelentkezők száma nyílván nem lenne jelentős, 
de példaértékűségénél fogva erre állami támogatást is kaphatnánk. 
 
 
 
 



3.Továbbképzések, két- és háromcsillagos oktatóképzések: 
 
Az alapképzést követő SMSZ táborok részvételi díjai meglehetősen magasnak. Ezen árak racionalizálása 
és mérséklése elengedhetetlen feladat. Több esetben találkoztam olyan nagy szakmai tudással rendelkező 
síoktatóval, aki a háromcsillagos képzést a magas részvételi díjak miatt nem kezdte el. A síoktatóknak 
elérhető áron kell biztosítani a képzéseket, hogy el tudják végezni azokat és a szakmai tudásuk 
fejlődésével tovább tudják növelni a magyar síoktatás hazai és nemzetközi elismertségét. Feltétlenül 
fontosnak tartom a továbbképzések helyének és idejének megválasztását. Mert hazánkban csak az 
oktatásból megélni szinte lehetetlen, a jelentkezők erre a célra fordítható szabadidejét, továbbá anyagi 
lehetőségeiket is figyelembe kell venni. Talán az utóbbiak miatt vannak kisebb követelmények és 
szerényebb képességű kollégák az oktatás változatos helyszínein. Ezek a síiskolák, edzési helyek, stb 
minősége és minősítése nincs megoldva. Nincs egységes irányvonal az oktatásra szánt feladatok és a 
terepek kialakítása között. Ma bárki, akinek pénze van nyithat ”síiskolát”, és alkalmazhat szerény 
képességű, gyakran képesítés nélküli edzőket.. 
 
A magasabb szintű képzéshez elsősorban az elméleti oktatás és az arról való sikeres visszakérdezés után 
a gyakorlati ismeretek elsajátítása a legfontosabb. Aki erre érdeklődést mutat annak már fogalma van 
bizonyos alapvető kérdésekről (hiszen egy *-os oktató) és igénye van a továbbképzésre. Ezeket a 
jelentkezőket egy előzetes kiválogatás után célszerű lenne támogatott továbbképzésben részesíteni. 
Sikeres vizsga esetén a támogatást nem kell visszafizetniük.  
 
A kiválasztás alapján a legalkalmasabb jelentkezők, akik a demo csapatba is bekerülhetnek, már 
támogatásban kell részesíteni. Akik ebben a csapatban jeleskedhetnek azoknak bizonyítaniuk kell a 
magyar sísport eddigi eredményeit, tehát őket magasan képzett vezetőknek kell irányítaniuk, nemzetközileg 
is elfogadott kiképző helyeken. Ugyanakkor ezen alkalmakkor határozott egységes vezetést kell alkalmazni, 
melyből nincs ”kilógás”, de el kell fogadni, hogy itt már minden résztvevő ”egyéniség” is a maga módján. Az 
összeválogatás tehát rendkívül körültekintő feladatot képez. Ezekbe a kis egységekbe való bekerülés 
minden síoktató álma, ezért ilyen feltételek mellett elvárható a fegyelmezett magatartás. Munkájuk 
eredménye egyben az SMSZ nemzetközi elismertségét növeli. 
 
 
4. Hazai és nemzetközi pályázatok, kormányzati támogatás 
 
Véleményem szerint a SMSZ oktatói vezető szerepét senki sem kérdőjelezheti meg. Az elnökségnek 
ugyanakkor folyamatosan és hathatósan kell munkálkodnia a szövetség minél nagyobb körben való 
elfogadottságán.  Ennek egyik módja a személyes kontaktusok, ismeretségek megszerzése. Az ilyen 
módon való kapcsolatépítés nem idegen a mai gyakorlattól, ami a magyar médiában való megjelenés 
lehetőségét is  magában hordozza. A sísport már eléggé ismert a magyar közélet mindennapjaiban – 
gondoljunk csak a nagyszámú síszabadságokra utazókra. Mivel ez a sportot kivált a külföldi sípályákon 
nem éppen a szűkebb pénztárcájúak űzik, elképzelhető, hogy közöttük kell megkeresni a mecénásokat is. 
Többek között azért is, hogy a kisebb tehetségűek is kijuthassanak ezekre a pályákra.  
 
Nem gondolok itt valami pénzelosztó igazságos egyletre, de gondolok a versenysport támogatására és az 
azokat felkészítő szakemberek oktatására. Az SMSZ pénzügyi bevételének fő forrását jelenleg a tagdíjak 
teszik ki, melynek mértéke csekély. Nagyobb figyelmet és erőbefektetést kell fordítani a pályázati pénzek 
lehetőségeire. A bevételeket ki lehetne így egészíteni egy támogatott road-show rendezvénnyel a téli 
mozgás fontosságának kiemelésével, (mely egyben kormányzati program is), a Szövetség eddigi 
eredményeinek bemutatásával és népszerűsítésével.  
 
A nemzetközi elismertség 3. pontban jelzett módon való eléréséhez feltétlenül szükséges anyagi fedezet 
kiegészítése. Ennek révén egyes EU által is kiírt sporttámogatási pályázatok benyújtása elengedhetetlen. 
Amennyiben ehhez kormányzati támogatás is szükséges, úgy az ebben való lobbyzás igen lényeges 
elnökségi feladat. 
 
 
5. Nemzetközi kapcsolatok 
 
Az utóbbi években kialakított jó nemzetközi kapcsolatokat tovább kell erősíteni. A szakmai elismertséget 
pedig az elkövetkezendő években is fenn kell tartani a democsapat megerősítésével. Interski szervezetek 
konferenciáinak magyarországi megrendezésére a további években is törekedni kell. A kapcsolatok 
kiépítésében ne csak a nyugati oldalt figyeljük, hiszen közismert a Szlovák síterületek kiváló fekvése, így az 
azokon való oktatási programok megszervezése. Vonatkozik mindez a Kárpát-medence többi tájaira is, de 
Lengyelországra is.  



 
Az SMSZ elnökségének nagy eredmény lesz, ha sikerül a nemzetközi elismertsége révén biztosítania 
tagjainak az európai síközpontokban a kedvezményes ellátások és síliftek használatának biztosítása. 
Ugyanakkor lényeges feladat, hogy vizsgázott oktatóink külön feltételektől mentes munkavállalási 
engedélyeket kaphassanak ezekben a sícentrumokban. 
 
 
6. Az SMSZ hazai ismertségének terjesztése 
 
 
Bizonyos értelemben Szövetségünk elszigeteltnek látszik. A bevezetőben már jeleztem, hogy belföldi 
kapcsolatainkat az egyes társ szövetségekkel tovább kell építeni.  A társadalmi ismertséghez ma már 
hozzátartozik a honlapon való megjelenés is. Ez a kommunikációs eszköz igen jó alkalom a meglévő 
tagság – remélhetőleg szélesedő – de egyben a sízés iránt komolyabban érdeklődők tájékoztatására. A 
honlap naprakészen tájékoztassa az érdeklődőket a várható eseményekről, valamint a sízés világában 
történtekről.  
 
Ennek megfelelően fontos ennek az eszköznek a napi szinten való frissítése. A mai honlap elavultsága nem 
teszi érdekessé és vonzóvá Szövetségünket. Népszerűsítésünket és elfogadottságunk mértékét pedig a 
Facebook-on is lehetne növelni.  
 
Néhány mondatban kitérek még a szervezeti felépítésünk változtatására is. Mindenképpen közgyűlési 
feladat ez, de javaslatképpen meg kell erősíteni a Szakmai Bizottság munkáját a felsorolt okok miatt, hogy 
a legmagasabb szintű oktatóink valóban annak is bizonyuljanak. Ez további adminisztrációs terhet jelent, 
ezért bizonyos munkamegosztásokra volna szükség. 
 


