
Tisztelt SMSZ Tagtársam! 

 

Az SMSZ 2019-es Tisztújító Közgyűlésére közös programot kidolgozó csapat tagja vagyok. A 

program erre a linkre kattintva olvasható. 

Ez a közös pályázat 9 olyan oktatóé, akikkel az elmúlt 4 évben a csapatmunka bevált. Közös 

célunk a síoktatás szakmai és szervezeti továbbfejlesztése a következő 4 éves SMSZ 

elnökségi ciklusban. 

A közös programból egyik feladatomnak tekintem a továbbképzési rendszer fejlesztését, 

szakmai színvonalának növelését. Számos olyan téma került kidolgozásra a kiképzői körben 

az elmúlt 4 évben, melyek most megjelennek az SMSZ által a síiskoláknak biztosított szakmai 

“étlapon” (rövid, akár 1 napos továbbképzések formájában), másrészt további témák várnak 

publikálásra. Ezeknek a tagsághoz való eljutását kívánom támogatni. 

Demonstrátorként és leendő kiképzőként fontosnak tartom, hogy a most megalakuló 

Technikai Program keretében biztosítsuk a kiképző és demonstrátor utánpótlást és 

lehetőséget biztosítsunk tagjainknak sí- és szakmai tudásuk magas szintre fejlesztéséhez. 

Ehhez kapcsolódóan kiemelten fontos, hogy az ezekből származó szakmai tanulságokat 

képzés és egyéb oktatási segédanyagok formájában eljuttassuk a tagsághoz (pl. videó, 

szakmai blog, síoktató alkalmazás ötlete). 

Ahhoz, hogy a céljaink teljesüljenek, szervezeti működésünket tovább kell javítanunk. Az 

autóiparban és IT-szektorban projekt- és csapatvezetőként eltöltött éveim tapasztalatát 

felhasználva szeretném fejleszteni a szervezeti folyamatokat, például a feljebb említett 

szakmai anyagok létrehozása és publikálása terén. 

Jelenleg több ígéretes kiképző aspiráns is dolgozik a rendszerben, és fiatalos lendületünket 

kihasználva szeretném, ha a szakmai élet mellett a tagságot kötetlenebb hangulatú 

eseményekre is össze tudnánk hozni, ezzel erősítve az összetartást a szervezeten belül. Erre 

jó példa volt a 30. jubileumi Koordináció, melyben a szakmaiság megtartása mellett 

csapatépítő programokkal emeltük a hangulatot, a visszajelzéseitek alapján a tábornak nagy 

sikere volt. Ez a Koordináció is megmutatta, hogy mire képes a jelenlegi csapat, mely az utóbbi 

néhány évben igazán “összeállt”. 

Kérem felhatalmazásodat és szavazatodat, hogy az Elnökség tagja legyek és együtt 

folytathassuk a munkát és elérhessük a közös programban felvázolt célokat. 
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