
 

 

 

Dr. Egri Katalin elnökjelölt szervezeti, szakmai beszámolója és programja     

 

Kedves Tagtársaim! 

 

Megtisztelve érzem magam, hogy a Síoktatók Magyarországi Szövetségének 2019. évi tisztújítása 

kapcsán ismét jelölést kaptam az elnöki teendők ellátására. 

 

A jelölést elfogadtam, mert úgy érzem, hogy az elnöki tisztséggel, elnökségi tagsággal járó feladatokat 

örömmel és szívesen látom el a jövőben is. Célom, hogy az egyesületünk a magyar hósport oktatók 

valamint a hazai síélet érdekeit, igényeit figyelembe véve fejlődjön tovább.  

 

A jövőben is azon szeretnék dolgozni az elnökségi és a szakmai bizottsági tagokkal, a kiképzőkkel, az 

egyesület tagjaival, síiskolákkal együttműködve, hogy a magyar síoktatók közösségének olyan 

szervezeti és szakmai hátteret biztosítsunk, amely által az egyesület tagjai egyre magasabb szintű, 

igényes szolgáltatást tudnak nyújtani sí-, és snowboardoktatói munkájuk során. A továbbiakban is 

azon fogunk dolgozni, hogy a tagság egy szakmai, szellemi közösséget alkosson és a tagok minél 

többet profitáljanak abból, hogy a Síoktatók Magyarországi Szövetségének tagjai.  

 

A SMSZ-nek megalakulása óta tagja vagyok, a szervezeti és szakmai munka fejlődését folyamatosan 

figyelemmel kísértem, hiszen az oktatói továbbképzéseim elvégzése mellett az elnökség munkájában 

is aktívan részt vettem előbb titkárként (1991-1995), majd elnökhelyettesként (2003-2007), az elmúlt 

2008 óta pedig elnökként.  

 

Az elnöki munka sokoldalú feladatvégzéssel jár, amit azért is vállalok szívesen újra, mert az elmúlt 

évek egyik legnagyobb eredményének tartom azt a tényt, hogy mind szervezeti, mind szakmai 

területen kialakult, összekovácsolódott egy olyan csapat, amelyik a korábbinál még hatékonyabban, 

gördülékenyebben dolgozik együtt. Vannak, akik bár aktív résztvevői közös munkánknak, a jelölést az 

elnökségi tagi posztra nem vállalták, mondván, hogy betöltött pozíció nélkül is szívesen 

tevékenykednek a feladatok megoldásában. Vannak azonban olyan elnökségi tagjelöltek, akik már 

most összefogtak és közös programmal készülnek a választásra. Ebben az összefogásban nagy erőt és 

tenni akarást érzek, ami mindenképpen hasznos lehet szervezetünk további tevékenységéhez. 

Támogatom a közös programot állító, a síoktatás mellett sokféle területen tapasztalattal rendelkező 

fiatalabb jelöltekből is álló csoport tagjai megválasztását, akiknek programja az alábbi linken 

olvasható:  

http://sioktatas.hu/doc/kgy20191204/SMSZ_Tisztujito2019_kozos_program.pdf 

 

A szervezeti és szakmai munka  

 

Továbbra is meggyőződésem, hogy egyesületünk a feladatait akkor tudja hatékonyan ellátni, ha azok 

megosztásra kerülnek az Elnökség és a Szakmai Bizottság között. Az Elnökség egy ügyvivő, 

koordináló és a szervezet menedzselését intéző szerv, míg a Szakmai Bizottság a felelőse az alap-, és 

továbbképzések szakmai tartalmának meghatározásának, alakításának, fejlesztésének. A két szerv nem 

működhet egymástól elkülönülten, hanem igen szoros együttműködést kell megvalósítaniuk az újabb 

szép eredmények eléréséhez. 

 

Örömmel állathatom, hogy az elmúlt elnökségi ciklusban ez az együttműködés Kovács Tamás 

szakmai alelnök vezetésével, Dosek Ágoston szakmai bizottsági elnök és a kiképző oktatók 

közreműködésével az eddiginél még olajozottabban valósult meg.  

A tagoktól kapott visszajelzések alapján színvonalasnak értékelt munkájukat ezúton is köszönöm! 

 

http://sioktatas.hu/doc/kgy20191204/SMSZ_Tisztujito2019_kozos_program.pdf


Fontosnak tartom, hogy Kovács Tamás vigye tovább a szakmai alelnöki teendőket. Vezetésével 

elindultak és folyamatban vannak olyan projektek, amelyek befejezése rá és a vele együtt dolgozó 

csapatra vár (szakmai segédanyagok, videok, képzési rendszer felülvizsgálata stb.)       

 

Az elmúlt elnökségi ciklusban számos feladatot valósítottunk meg közösen, melyekről Benczúr Gyula 

volt elnökségi tag (jelenleg is jelölt) programjában is olvashattok.  

 

A teljesség igénye nélkül az alábbi szép eredményekről számolhatok be: 

- minden év őszén 100 fő fölötti létszámú őszi koordinációs tábort szerveztünk, 

- a síiskolákban dolgozó kollégáknak továbbra is szervezünk külön háromévente tavaszi 

továbbképzést, 

- a rendszeres továbbképzéseknek és a tagdíjak határidőben történő megfizetésének 

köszönhetően évente közel 300 működési engedélyes síoktatónk van, 

- a továbbképzések új tartalmakkal teltek meg, bemutatókat, workshopokat, előadásokat 

szerveztünk, hogy egy-egy táborban minél több témakör feldolgozásra kerülhessen, 

- idén újdonság volt a koordináción a választott fakultáció szerinti csoportbeosztás, mely 

még hatékonyabbá tette a továbbképzést,   

- továbbra is nagy figyelmet fordítottunk OKJ síoktató tanfolyamot elvégző kezdő síoktatók 

tagként történő bevonására, 

- rendkívüli mértékben nőtt az SMSZ Síoktató **-os és ***-os képzésen résztvevők száma, 

amely képzések a résztvevők visszajelzései alapján igen hasznosak és színvonalasak 

voltak,  

- az alpesi biztonság táborokat most már több éve magyar nyelven tartjuk igen nagy sikerrel 

Végh András kiképző oktatónknak köszönhetően,  

- az SMSZ Síoktató*** módszertani tábort továbbra is hazai műanyagpályás helyszínen 

szervezzük meg minden évben, csökkentve ezzel a képzés költségeit, 

- immár kettő éve csatlakoztak hozzánk a snowboardoktatók, akiknek a továbbképzése a 

továbbiakban az SMSZ keretein belül történik, 

- alapszabályunk módosításával lehetővé tettük, hogy a síiskolák rendes tagként 

beléphessenek az SMSZ-be, 

- a síiskolákkal közösen kialakított feltételrendszer alapján a síiskolák pályázhatnak az 

SMSZ Által Minősített Síiskola cím elnyerésére.  

- folytattuk a síiskolákkal történő együttműködést az OKJ alapképzésben is,  

- igyekeztünk minél több helyen, eseményen bemutatni a síoktatás fontos szerepét és 

felhívni a figyelmet arra, hogy miért fontos, hogy a síelést az emberek a szakképzett 

síoktatóktól tanulják, ennek érdekében megjelentünk több különböző hazai rendezvényen: 

Téli Sportágválasztó, Családi Mozgásfesztivál, TF állásbörze, 

- a Chernel Sí Klaszter aktív tagjaiként is aktív közreműködői vagyunk a hazai síélet 

fejlesztésének,  

- a tagok folyamatos tájékoztatása céljából rendszeresen küldünk hírlevelet, melyben 

számos aktuális információt és álláslehetőséget teszünk közzé, 

- az SMSZ honlapjának megújítási munkái végső fázisába értek, terveink szerint december 

elején elérhetővé válik az új felület, 

- két Facebook oldalunkon rendszeresen közreadtuk eseményeinket, híreinket, 

- folytattuk a kölcsönös együttműködést különböző márkaképviselőkkel, kereskedőkkel, 

szolgáltatókkal, akik kedvezményes vásárlási lehetőségeket biztosítanak tagjaink számára,  

- szorosabbá vált az együttműködés a síiskolákkal, melyek képzéseinkhez szívesen 

biztosítanak helyszínt, 

- nemzetközi sportdiplomácia kapcsolataink is tovább erősödtek,  

- női és férfi demo csapataink szép eredményeket értek el a samnauni Formciós Sí Európa 

Bajnokságon, a Pamporovoban megrendezett Interski Kongresszuson vegyes demo 

csapattal, workshoppal, előadással és technikai bemutatóval képviseltük a magyar 

síoktatókat, 

- a nemzetközi eseményeken szerzett szakmai tapasztalatokat tagsággal széles körben 

megosztjuk, a képzési tartalmakba folyamatosan beépítjük, 

- a tervezett oktatási segédanyagokhoz szükséges felvételek elkészültek, a videok 

szerkesztése folyamatban van, 

- közös szép sikerünknek tartom azt is, hogy személyemet 2017-ben az IVSI és az ISIA 

elnökségi tagjává választotta a két síoktatói világszervezet tagsága. 

 



A következő ciklusban is szeretnénk a korábbi években megvalósult tevékenységeket továbbvinni, 

gondozni, fejleszteni, amely területen pedig szükséges, ott újabb változtatásokat bevezetni. Ehhez 

várjuk a tagság aktivitását is úgy a közelgő Tisztújító Közgyűlésen, mint az előttünk álló négy évben. 

 

Szakmai szervezet lévén az eddigi választásokon a jelöltek listáján többnyire a leginkább ismert 

tagjaink szerepeltek, többen közülük kiképző oktatók. Nyilvánvaló, hogy az egyesület tagjai őket 

jobban ismerik és elsősorban a pályán végzett munkájuk alapján ítélik meg. Az elnöki és elnökségi, 

valamint a felügyelő bizottsági feladatok elvégzéséhez azonban véleményem szerint további olyan 

képességek, tanult vagy tapasztalati úton szerzett szervezetvezetési, jogi, pénzügyi, kommunikációs, 

informatikai tudások is szükségesek, amelyek által biztosított az egyesület szabályoknak megfelelő, 

szakszerű működtetése, megfelelő kommunikációja a tagok és a külvilág felé. Így a feladatok is 

könnyebben megoszthatóak az elnökségi tagok között. Szempont az is, hogy a megválasztott 

tisztségviselőnek legyen elegendő ideje még a síoktatószezonban is arra, hogy a tisztséggel járó 

feladatokat elláthassa.  

Nagyon fontos működési feltételnek tartom, hogy az Elnökségbe olyan tagok kerüljenek 

megválasztásra, akik tudásukat, képességeiket, kapcsolati tőkéjüket, idejüket és energiájukat szívesen 

adják és egyéb elfoglaltságuk mellett adni is tudják a közös célok eléréséhez. Aktívak, lényeglátók és a 

felmerülő feladatok magas szintű, önálló megoldásához megfelelő problémamegoldó és 

kommunikációs képességgel rendelkeznek.  

Éppen ezért örülök nagyon annak, hogy a jelölést vállalók között van Benczúr Gyula, Bojkó Balázs és 

Rudolf Ágota, akik a tagság széles körében még ugyan kevésbé ismertek, de feladatvállalásaikkal már 

eddig is nagymértékben járultak hozzá az elnökség munkájához, az SMSZ működtetéséhez és várható, 

hogy megválasztásuk esetén hathatos segítséget tudnak nyújtani szervezetünk fenntartásában, 

fejlesztésében. 

További két új elnökségi tagjelölt, Udvarnoki Gergely és Krakler Kata a síiskolások körében 

ismertebbek. Mindketten több éves síiskola vezetési tapasztalattal rendelkeznek. Bármelyikük is kerül 

az Elnökségbe remekül tudnák segíteni, kiegészíteni Babos Sándor tevékenységét, aki megválasztása 

esetén továbbra is szívesen vállalja az SMSZ és a síiskolák közötti kapcsolattartást és együttműködés 

koordinálását. 

Felügyelő Bizottság 

Örömmel vettem, hogy az eddigi felügyelő bizottsági tagok is elfogadták a jelölést, így 

megválasztásuk esetén Bakacsi Zoltán vezetésével Farda Zsuzsa és Bártfai László tagsága mellett 

továbbra is szakértő kezekben tudhatjuk az SMSZ működésének ellenőrzését. 

Tisztelt Tagtársaim! 

Célunk továbbra is a megfontolt, mindenkor a tagok érdekeit képviselő felelős munkavégzés, az 

átlátható működés, a magyar síoktatók egy szervezetbe integrálása, szakmai és baráti közösségé 

kovácsolása, érdekképviseletük és szakmai fejlődésük biztosítása.  

Kérem Kedves Tagtársaimat, hogy minél többen jöjjenek el a Tisztújító Közgyűlésre és adják le 

szavazataikat legjobb belátásuk szerint.  

                              Sportbaráti üdvözlettel: 

                         

     dr. Egri Katalin 

                    elnökjelölt 

 


