
 

 

 
 

 
A Síoktatók  Magyarországi  Szövetségének 

 
2011. évi közhasznúsági jelentése 

 
Adószám:  18154702-1-41 

Fıvárosi Bíróság:  16. Pk. 60.229/1989/14. 
 
A Síoktatók Magyarországi Szövetsége kiemelkedıen közhasznú szervezet, így közhasznúsági 
jelentésünket az 1997. évi CLVI. Törvény 19. paragrafusának megfelelıen állítottuk össze. 
 
a.) Számviteli beszámoló: 
 
Az egyesület beszámolóját és mérlegét a számviteli törvényben az egyéb szervezetek közhasznú 
egyszerősített beszámolójára és mérlegére vonatkozó elıírások szerint készítette el, mely a közhasznúsági 
jelentés 1. sz. melléklete. 
 
Fıbb számviteli adatok: 
 

            Összes  tárgyévi bevétel                                                       19 424 000,- Ft 
            Összes tárgyévi kiadás:                                                        23 980 000,- Ft 
            Kh.tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye:                  - 4 556 000,- Ft  

 
b.) Költségvetési támogatás: 
 
Az SMSZ 2011 évben az SZJA 1 %-os felajánlások révén 51 458 Ft költségvetési támogatásban részesült  
 
c.) A vagyon felhasználásának bemutatása: 
 
Az SMSZ 2011. évben egy db videokamerát vásárolt. 
 
d.) Cél szerinti juttatások: 
  
Az SMSZ cél szerinti tevékenységének  kifejtéséhez összesen 1 760 000 Ft támogatást kapott az alábbi 
összesítés szerint: 
  

Atoll 08 Kft.          100 000 Ft  
             Carving Vehicles Kft.             50 000 Ft 

Rafácz Zoltán                          60 000 Ft 
Semmelweis Egyetem           500 000 Ft 
Viadal SE                                50.000 Ft 
UNIQA Biztosító Zrt.:       1 000 000 Ft 
 

Az SMSZ a kapott támogatásokat közhasznú céljainak megvalósítása körében mőködési költségeire 
használta föl.   



 
e.) Helyi önkormányzattól kapott támogatás 
 
Az SMSZ az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzathoz benyújtott pályázaton a 50.000 Ft-ot nyert a 2011. 
elsı félévi mőködési költségekre. Az összeget az adminisztrációs munkával kapcsolatos megbízási díj 
kifizetésére fordította.  
 
f.) Vezetı tisztviselık juttatásai 
 
Az SMSZ vezetı tisztségviselıi munkájukat társadalmi feladatként végzik, így sem korábban, sem a 
tárgyi évben munkájukért semmiféle juttatást nem kaptak. 
 
g.) A közhasznú tevékenységrıl szóló tartalmi beszámoló: 
 
Tisztújító Közgyőlés 
 
2011. május 31.: Tisztújító Közgyőlés 
Új Elnökség tagjai: dr. Egri Katalin elnök, dr. Babos Sándor, Dalos Péter, Kiss Dániel Csaba, dr. Réthy 
György, Révész Máriusz 
 
2011. szeptember 27. Rendkívüli Közgyőlés: dr. Babos Sándor szakmai alelnökké választása, Benczúr 
Gyula elnökségi taggá választása 
 
Az Elnökség munkája: 
 
Az Elnökség az év folyamán 10 alkalommal ülésezett. Lényeges határozatait az elnökségi ülések 
jegyzıkönyvei tartalmazzák.  
 
SZAKMAI ESEMÉNYEK: 
 
Magyar Síoktató Válogatott felkészülése: 
 
2011. január 3-5.: A Magyar Síoktató Válogatott 3 napos edzıtábora, ahol a januári világtalálkozóra a 
magyar bemutatót gyakorolta a 20 fıs csapat. 
 
2011. január 11-15.: A Magyar Síoktató Válogatott 3 napos tábora, ahol a januári világtalálkozóra a 
magyar bemutató gyakorlatait véglegesítette a 20 fıs csapat. A bemutató elıkészítését biztosító táborok 
költségeit a válogatottban szereplı oktatók saját maguk fizették. 
 
INTERSKI International Kongresszus: 
 
2011. január 15-22.: St. Anton, Ausztria: 
Sí- és egyéb havas sportok oktatóinak világtalálkozója. A kongresszus az oktatói szakma 
csúcsrendezvénye, ahol a világ legjobb síoktatói cserélnek információkat, tapasztalatokat a képzés 
technikai és módszertani kérdéseirıl. A rendezvényre a világ összes tájáról mintegy 2000 síoktató 
érkezett. A látványos bemutatókat hatalmas közönség követte figyelemmel. Magyarországról az 50 fıs 
hivatalos delegációt mintegy 100 fı szurkoló kísérte el. A Magyar Síoktató Válogatott bemutatóival, 
workshopjaival hatalmas sikert aratott öregbítve ezzel a magyar sportolók jó hírnevét. A kongresszusról 
összefoglaló videó készült. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Második sporteszköz tábor: 
 
2011. január 6-8.: Sífutó tábor kezdıknek haladóknak 32 fı síoktató és szabadidı sportoló részvételével. 
 
Szakmai napok, estek: 
 
A Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kara Felnıttképzési Csoportjával közösen 
szervezett sportoktató sí sportágban elnevezéső tanfolyamának keretében 2 szakelméleti napot 
rendeztünk, melyeken kiképzı oktatóink tartottak elıadásokat. 
 
2011. október 4.  
Budapest, TF Aula – ünnepélyes keretek közt tartottuk meg a 2011. januári INTERSKI Kongresszusról 
szóló filmvetítéssel egybekötött beszámolót, ahol Magyar Síoktató Válogatott tagjai meséltek a 
felkészülésrıl, a fellépés izgalmairól és siker élményérıl. Megtekintettük Ruby Gábor kollégánk 
összefoglaló videóját, amely hően tükrözte a kongresszusi hangulatot. A részvétel ingyenes és tagjainkon 
túl mindenki számára nyitott volt. Az összegyőjtött információkat, élményeinket ezen az esten osztották 
meg azok, akik kongresszuson részt vettek. A következı havas idényre pozitív motivációt kaphatott 
mindaz több mint 100 fı, aki részt vett a beszámolón. 
 
İsz folyamán négy szakmai estet tartottunk, melyen általában 40-50 tag jelent meg: 
 
2011. október 25. 
Budapest, TF - Szakmai est. A 2011. januári Interski Kongresszuson a magyar delegáció tagjai szorgosan 
látogatták a résztvevı országok elıadásait, workshopjait. Az ott győjtött információkat, tapasztalatokat 
osztottuk meg tagjainkkal és az érdeklıdıkkel. 
 
2011. november 15. 
Budapest, TF - Szakmai est. Beszámoló a technikai-tematikai összehangoló táborról.  
 
2011. november 29. 
Budapest, TF - Szakmai est. Beszámoló az INTERSKI Kongresszusról (2. rész). A külföldi demo 
csapatok bemutatói és workshopok elemzése volt fı témakörünk.  
 
2011. december 13. 
Budapest, TF - Szakmai est. Beszámoló az INTERSKI Kongresszusról (3. rész). Ez alkalommal a 
gyermek síoktatás, telemark, futás workshopok elemzése volt napirenden.  
 
Együttmőködés a társ-, és nemzetközi szervezetekkel: 
 
2011. októberben indult mőanyagpályás gyermek síverseny sorozat elsı rendezvényén Leki-botokat 
ajándékoztunk az elsı helyezetteknek minden kategóriában. 
 
2011. augusztus 29., Budapest: A havas sportokban együttmőködı hazai szervezetek tanácskozása 
arról, hogy a síkultúra fejlesztése céljából milyen együttmőködések, tevékenységek alakíthatók ki 
egymással. A rendezvényen részt vettek a hazai síiskolák, síklubok és a Magyar Sí Szövetség képviselıi. 
 



2011. október 9-11.: ISIA (Nemzetközi Sí- és egyéb Havas Sportok Oktatóinak Szövetsége) elnökségi 
ülése Budapesten (Gellért Hotel). A rendezvényt teljes egészében (szállás, városnézés, szakmai program) 
egyesületünk szervezte és bonyolította le mintegy 60 külföldi résztvevı nagy megelégedésére. A 
résztvevı tagországok képviselıi az „ISIA Minimumstandard” kritériumait és a „Biztonság a sípályán” 
kérdésköreit tárgyalták. Egyesületünk tagjai ingyenesen vehettek részt a tanácskozáson. 
 
2011. november 10-13.: A mőködési engedély megszerzése érdekében kötelezı továbbképzés, 
koordinációs tábor Kaprunban (Ausztria). A megrendezett technikai-tematikai összehangoló tábor 160 
fı részvételével zajlott. A tábor az SMSZ síoktatóinak, kiképzı oktatóinak központi továbbképzı tábora, 
ahol nemcsak rendes tagok, hanem pártoló tagok is szép számmal vettek részt. 
A tábor elsı napján zajlott a kiképzı oktatóknak aspirálók vizsgája. 10 fı jelentkezett, ebbıl ötnek (Dalos 
Péter, Kelen Ádám, Mikó Zsolt, Udvarnoki Gergely és Végh András) sikerült a vizsgája. 
A táborról összefoglaló film készült, amely az RTL Klub Havazin címő mősorában is bemutatásra került. 
A táborban 5 finn síoktatóval mőködtünk együtt, akik közül egy kiképzı oktató workshopot tartott 
freestyle témakörben. További újdonság volt az alpesi biztonság elıadás és workshop, amit az osztrák 
Peter Gross tartott. 
 
Tovább építettük a Sí Szövetséggel való együttmőködést, melynek keretében Kaszó Klára elnök és Vági 
Zoltán utánpótlásért felelıs vezetı is részt vett a táboron. 
 
2011. november 18-20., Budapest: Hó-Show szakmai kiállításon részvétel a Hungexpo területén, melynek 
fı témája a „Biztonságban a hegyen” címet kapta. A kiállítás területén a 4 Season által felállított mőanyag 
pályán rendszeresen tartottunk oktatási bemutatókat. 
 
Euroteszt-tárgyalások folytatása: 
 
2011. szeptember 18-20., München: Egyesületünk, az un. kísérleti európai szakmai kártya 
bevezetésének lehetıségérıl folyó tárgyalássorozatban folytatta részvételét. A nagy alpesi országokkal 
szemben egyesületünk több mint 10 másik tagállammal együtt azon fáradozik, hogy a síoktatók esetében 
szakmai kártya kiváltásának ne lehessen feltétele az un. Euroteszt. A tárgyaláson dr. Egri Katalin elnök és 
dr. Babos Sándor szakmai alelnök képviselte hazánkat Münchenben. 
 
2011. december 14-18.: Sítábor fogyatékkal élık részére: Tíz oktatótársunk önként vállalta, hogy 
tudásuk legjavát adva fejlesszék sízni vágyó gyengénlátó, illetve vak társak sítudását. A tábort Leki-
botokkal és bukósisakkal támogattuk. 
 
A hallássérült Tulcsik Melinda Siketek Nemzetközi Bajnokságára való felkészítése is folyamatosan 
zajlott ebben az idıszakban, amelyet néhány síoktató tagunk önkéntesen végzett. Melinda késıbb 11. 
helyezést ért el a Davosban megrendezett versenyen. 
 
Társszervezetünkkel az Iskolai Síoktatók Egyesületével ebben az évben is folytatódott az 
együttmőködés. Az ISE által szervezett túravezetıi gyakorlati tanfolyam szakmai lebonyolításában 
kiképzı oktatóink is közremőködtek. Az októberi ISE szakmai konferenciára szintén meghívást kaptunk, 
melyen igen magas színvonalú, hasznos elıadásokat hallhattunk. 
 
Uniqa Biztosító Zrt. és a Síoktatók Magyarországi Szövetsége közötti megállapodás alapján tagjaink 
idén is szép számban kötöttek éves utazási és szakmai felelısségbiztosítást. 
 
Oktatási nyílt napok: 
 
Mátraszentistvánban rendeztünk oktatási nyílt napot, ahol iskolás és felnıtt csoportok ismerkedhettek 
meg ingyenesen a síelés alapjaival. 
 
 
 



 

 

 
 
 
Családi szabadidısport rendezvény, Évadnyitó kirándulás, szakmai nap: 
 
2011. július 16.: Budapest, Normafa – Családi szabadidısport rendezvény, ahol különbözı nyári 
sportolási lehetıségeket próbálhattak ki a jelenlévık: trikke, nordic walking, mountain bike. 
 
2011. szeptember 10.: Visegrád, Nagyvillám sípálya – évadnyitó szakmai nap tagoknak, 
családtagjaiknak és érdeklıdıknek, ahol különbözı sportolási lehetıségek (nordic walking, gyepsí, trikke-
roller, skike) mellett a résztvevık elsısegélynyújtás elıadást hallhattak szakavatott elıadóktól, majd estig 
beszélgettek egy jó bográcsgulyás mellett. 
 
Szakmai gyakorlati táborok, elméleti elıadások és vizsgák 2011-ben: 

 
2011. január 3-5. Demo Csapat felkészítı tábor Lackenhof, Ausztria 20 fı 
2011. január 6-8. Síoktató*** sífutó tábor St. Jakob im Walde 32 fı 
2011. január 11-15. Demo Csapat végleges felkészítı tábora St. Anton am Arlberg 20 fı 
2011. január 15-21. INTERSKI International Kongresszus St. Anton am Arlberg 150 fı 
2011. január 30.–február 3. Síoktató* Felkészítı tábor Lackenhof, Ausztria 30 fı 
2011. március 19-26. Síoktató* felkészítı és vizsgatábor Bellamonte, Olaszország 37 fı 
2011. április 29-május 2. Technikai tábor haladóknak Kaprun, Ausztria    30 fı 

2011. május 1-8. Síoktató** továbbképzés és vizsgatábor Kaprun, Ausztria 16 fı            
2011. május 2. Síoktató** terepsí elıvizsga Kaprun, Ausztria 4 fı                                
2011. május 2. Síoktató** oktatási gyakorlat vizsga Kaprun, Ausztria 4 fı                                

2011. május 2-5. Síoktató*** oktatásmódszertani tábor Kaprun, Ausztria 4 fı 
2011. május 5. Síoktató*** oktatásmódszertani vizsga Kaprun, Ausztria 4 fı 
2011. május 4-7. Síoktató*** sízés pályában tk és vizsga Kaprun, Ausztria 7 fı 
2011. május 7. Síoktató** terepsí vizsga Kaprun, Ausztria 3 fı 
2011. június 29. Síoktató** tanfolyam szakelméleti vizsga Budapest 3 fı 
2011. november 9. Elı-koordináció kiképzı oktatóknak Kaprun, Ausztria 13 fı 
2011. november 10-13. Koordinációs tábor Kaprun, Ausztria 160 fı 
2011. december 14–18. Síoktató* technikai felkészítı tábor Lungau, Ausztira 16 fı 
2011. december 14–18. Sítábor fogyatékkal élık részére Lungau, Ausztira 10 fı 

 
 
A 2011-as esztendıben az SMSZ a fenti aktivitásokkal tett eleget kiemelkedıen közhasznú feladatainak. 
 
 
Budapest, 2012. május 31. 
 
 
 
                              dr. Egri Katalin                       dr. Babos Sándor 
                                elnök                    szakmai elnökhelyettes 
 


