
Tisztelt Tagtársunk! 

Az SMSZ 2019-es Tisztújító Közgyűlésére készülő, együtt gondolkodó jelöltek csapatának 
közös pályázatát olvasod. Az elmúlt évek fejlődése és a kialakult közös munka alapján a 
következő csapattal szeretnénk folytatni a szakmai és közösségi építkezést: 

Elnök: dr. Egri Katalin 
Szakmai Alelnök: Kovács Tamás Máriusz 
Elnökségi tagok: dr. Babos Sándor, Benczúr Gyula, Bojkó Balázs, Kiss Dániel, Krakler 
Katalin, Rudolf Ágota, Udvarnoki Gergely 

Az egyéni bemutatkozókat a nevekre kattintva megtalálod. A következőkben pedig röviden 
összefoglaljuk, hogy mi valósult meg az elmúlt ciklusban és mivel folytatnánk együtt a 
munkát. 

Amit elértünk: 

• Az elmúlt ciklusban megnőtt a Síoktató** és Síoktató*** továbbképzéseken résztvevő 
tagok száma, köszönhetően a szakmai munka pozitív visszajelzéseinek 

• Síiskolai Minősítési Rendszer kidolgozása, bevezetése és működtetése 

• Az SMSZ ad keretet és fórumot a síiskolák érdekérvényesítésének és 
együttműködésének 

• Továbbfejlődött a Síiskolák számára nyújtott továbbképzési rendszer, a tavaszi 
síiskolás koordináció mellett kidolgozásra került az általuk egyedileg kérhető, eseti 
továbbképzések workshopok témakörei 

• Sí segédoktatói képzés bevezetése az SMSZ és síiskolák szoros 
együttműködésében 

• Szakmailag és szervezetileg a kiképzői és aspiránsi kör összekovácsolódott 

• Sikeres Demo EB és Interski részvételek, részletes szakmai dokumentációval 

• Demonstrátor és kiképző oktatók képzése indult el a Technikai Programban, ezzel 
biztosítva a szakmai utánpótlást 

• Snowboard oktatói továbbképzési rendszer integrációja 

• Szakmai megjelenésekhez, képzésekhez szükséges videoanyag felvételre került, 
melyet rendezvényeinken felhasználunk 

Amit további célként tűztünk ki: 

• Koordináció rendszerének továbbfejlesztése képesítési szintek szerint 

• Továbbképzési és vizsgarendszer továbbfejlesztése, kommunikációja 

• Síiskolai Minősítési Rendszer működtetése 

• Síiskolák együttműködéséért felelős kijelölése 

• Elkezdett szakmai anyagok, kisfilmek véglegesítése 

• Szorosabb együttműködés kialakítása a síiskolákkal, az igények felmérése és ennek 
megfelelő programok biztosítása (továbbképzési “étlap” bővítése) 

• A hosszú távú Technikai Program felfuttatása. Ezzel célunk, hogy szisztematikus 
képzésben biztosítsuk a szakmailag és sítechnikailag is magasan képzett kiképző és 
demonstrátor utánpótlást, mely a sikeres demo versenyek, Interski demo szereplések 
és a szervezet jövőjének alapkövetelménye. A Technikai Programból és az ebből 
kialakuló Demonstrátor csapatból nyert szakmai tanulságok megosztása a tagsággal, 
beépítése a képzési anyagokba. 

• Kialakítjuk az együttműködést az SMSZ és a MSíSZ között, melynek célja az oktató- 
és edzőképzés összehangolása az utánpótlás biztosításának érdekében 

http://sioktatas.hu/doc/kgy20191204/Egri_Katalin_palyazat.pdf
http://sioktatas.hu/doc/kgy20191204/Kovacs_Tamas_SZAE_bemutatkozo.pdf
http://sioktatas.hu/doc/kgy20191204/Babos_Sandor_bemutatkozo.pdf
http://sioktatas.hu/doc/kgy20191204/Benczur_Gyula_bemutatkozo.pdf
http://sioktatas.hu/doc/kgy20191204/Bojko_Balazs_bemutatkozo.pdf
http://sioktatas.hu/doc/kgy20191204/Kiss_Daniel_SMSZ_szakmai_program_2019.pdf
http://sioktatas.hu/doc/kgy20191204/Krakler_Katalin_program.pdf
http://sioktatas.hu/doc/kgy20191204/Krakler_Katalin_program.pdf
http://sioktatas.hu/doc/kgy20191204/Rudolf_Agota_bemutatkozo.pdf
http://sioktatas.hu/doc/kgy20191204/Udvarnoki_Gergely_bemutatkozo.pdf

