
Tisztelt Tagtársak! 

Amikor négy évvel ezelőtt feladatot vállaltam az SMSZ irányításában, tudtam, hogy nagy fába 

vágom a fejszémet. Mégis úgy gondoltam, hogy érdemes belefognom, mert a szervezetben addig 

eltöltött aktív hét év során egyre inkább a meggyőződésemmé vált, hogy sok mindent kellene és 

lehetne másképp, jobban csinálni. Gyermekversenyzői múltam, az oktatásban hivatalosan 1998-ban 

az egycsillagos tanfolyammal elkezdett, a két Inteski-delegáció tagsággal, ISIA-bélyeggel, demo-

felkészüléssel és a kiképzői aspirantúrával a mai napig folytatódó „szamárlétra” biztosítja a 

rálátásomat a megalapozott döntésekhez. Független síoktatóként abban a szerencsés helyzetben 

éreztem-érzem magam, megfelelő objektivitással tudom képviselni a tagság, a magyar síoktató 

szakmában érintettek érdekeit.  

Az SMSZ 2011 óta hosszú utat járt be, és az elnökség feladatainak száma nem csökkent, sőt! 

Rengeteg munka áll még a szervezet előtt ahhoz, hogy igazán magas színvonalon működjön. 

Büszke vagyok arra, hogy az elmúlt négy évben részt vehettem abban az – önkéntes – munkában, 

amivel az SMSZ továbbfejlődésének megteremtettük az alapjait.  Átlátható működést, nyitottságot, 

együttműködést és közösségi légkört sikerült megteremteni a szövetségen belül, ami hozzájárult 

ahhoz, hogy a síoktató kollégák - a szakmai irányítást végző kiképzői csapattal az élen - mind-mind 

motiváltabbak, elkötelezettebbek és magabiztosabbak lettek. 

A négy évvel ezelőtt tett célkitűzések mentén hadd vegyem sorra részletesen, mit sikerült elérni az 

elmúlt időszakban: 

Kommunikáció 

Kezdeményezésemnek köszönhetően megteremtettük az SMSZ átlátható működésének 

feltételrendszerét. Minden esetben nyilvános volt az Elnökségi ülések időpontja és helyszíne. Az 

üléseken rendszeres volt az érdeklődő tagok konzultációs jelenléte. Az összes ülés jegyzőkönyvét 

nyilvánosságra hoztuk. Mindez a tagság számára is átláthatóbbá tette az Elnökség és a bizottság(ok) 

munkáját. A közérdekű információt tájékoztató anyagok és állásfoglalások formájában 

rendszeresen megosztottuk a tagsággal. Emellett folyamatos munkám révén (is) fejlődött a 

tájékoztatás. Fejlesztettünk a rendelkezésre álló kommunikációs eszközök (saját honlap, hírlevelek, 

Facebook) hatékonyságát, számos kollégát bevontunk a közösségi média kezelésébe. Az SMSZ és 

a Hungarian Interski Demoteam Facebook oldalakkal közel ezer embert érünk el közvetlenül. A 

2015-ös Interski kongresszus profi kommunikációjának keretében a tagsággal megosztottuk a 

delegáció tagjai által hazahozott és elkészített írásos és videós szakmai anyagokat. Közös érdekünk, 

a síoktatás népszerűsítése a delegáció médiaszerepléseivel (MTV2, DigiSport, Síelők.hu 

cikksorozat) valósult meg. 

 

Motiváció 

Az aktivisták motivációjának fenntartása elengedhetetlen egy civil szervezet fenntartható 

működtetéséhez. Éppen ezért rendszeresen vitára bocsátottuk a folyó ügyekben felmerülő fontos 

kérdéseket. Táborainkban bevezettük az elégedettségi felméréseket, amelyek alapján pontosabb 

képet kaphattunk szolgáltatásaink színvonaláról. A felmérések eredményeit felhasználtuk a szakmai 

munka és a tábori programok színvonalának fejlesztéséhez. 

Célom volt, hogy a közösség aktív tagjait meghallgatva, azokkal együttműködve vegyek részt az 

SMSZ jövőjének formálásában. Világosan meghatároztuk és nyilvánosan ki is nyilatkoztattuk 

közös érdekeinket, az SMSZ legfontosabb céljait (pl. Állásfoglalás a gyermek-síbalesetekről). 

Nyitottabb és befogadóbb kommunikációval lehetőséget adtunk arra, hogy bárki 

bekapcsolódhasson a közösségi munkába, ha ehhez kedve támadt. Részben talán éppen ez a 

mentalitás tette lehetővé azt is, hogy az SMSZ nonprofit tevékenységével párhuzamosan óriási 

fejlődés indult meg a síoktatás és a síoktató-képzés profitorientált szegmensében is. 

Meggyőződésem, hogy az élénkülő piaci verseny hosszú távon további hajtóerőt jelent a 



szövetségi törekvéseknek is. Bizonyíték erre az, hogy a taglétszámunk folyamatosan 

emelkedett, sorra kötöttük a megállapodásokat a síoktatás jövőjét biztosító műanyagpályás 

síiskolákkal. 

 

Hazai és nemzetközi kapcsolatok  
Kezdeményező módon tovább erősítettük kapcsolatainkat a hazai és külföldi szakmai 

szervezetekkel (szövetségekkel és síiskolákkal), illetve a tevékenységünkkel érintett piaci 

szereplőkkel (sportszerforgalmazók, lifttársaságok, biztosítók). Az aktív tagok bevonásával, 

koordinált módon, összetartó csapattal és egységes arculattal – ezért a korábbinál hatékonyabb 

módon és több fórumon - képviseltük az SMSZ-t (Chernelházy Klaszter, IVSI és Interski stb.).   

Egyre szélesebb körű nemzetközi együttműködést folytattunk a hazai és külföldi 

társszervezetekkel is (pl. finn, svájci, osztrák szervezetek meghívása az elő-koordinációkra, 

koordinációs workshopokra és szakmai estekre).  
 

Továbbképzés 

Fiatal, lelkes, nyitott és együttműködő kollégákkal kiszélesítettük az oktatóképzés utánpótlási 

bázisát. Továbbfejlesztettük kiképzőink és ezzel közvetetten az oktatókollégák tudását is – a 

folyamatosan változó piaci igényekhez igazítva. A sítechnikai képzés színvonalának megtartása 

mellett a korábbinál nagyobb hangsúlyt fektettünk a síoktatás módszertanára, ezen belül különösen 

a gyermekoktatásra.  Belefogtunk a SMSZ intenzív szakmai tevékenységének kiterjesztésébe a 

különböző régi (sífutás, túrasí, gyepsí) és újonnan népszerűvé vált (freestyle, freeride stb.) 

szakágakban és kiegészítő, illetve rokonsportokban (pl. szimulátor, TRX, síroller) is. Elértünk, 

megszólítottunk, bevontunk és közreműködésre ösztönöztünk számos olyan aktív szakembert, akik 

ezeken a szakterületeken korábban az SMSZ-en kívül, tőlünk elszigetelt módon tevékenykedtek. 

Színesítettük a Szakmai Estek programját, egyre szélesebb körből hívtunk meg előadókat a tagság 

legnagyobb megelégedésére. A továbbképzés hazai és nemzetközi fórumain (Koordinációk, 

továbbképző táborok, Szakmai Estek, IVSI és Interski kongresszus) a korábbinál sokkal komolyabb 

érdeklődést sikerült elérni, ennek köszönhetően jelentős számú oktatót sikerült bevonnunk a közös 

munkába. 

 

Kedves Kollégák! 

 
Ismét megtisztelve érzem magam a jelöléstől, hiszen a korábbinál jelentősebb érdeklődés 

tapasztalható a szervezet vezetése iránt, többen látnak fantáziát e felelősségteljes feladatban. 

Nekem továbbra is határozott elképzeléseim vannak arról, hogy a szövetség milyen úton fejlődhet 

tovább. A vezetői feladatokhoz jó alapot ad számomra, hogy a síoktatáson kívüli szakmai 

munkámban 2008 óta veszek részt az ország egyik legismertebb projektjének, a Bubinak a sikerre 

vitelében a (jelenleg a BKK üzemeltetési főmunkatársaként). Emellett az elmúlt időszakban több 

civil szervezetben (Danubius Nemzeti Hajós Egylet – Alelnök, Magyar Kerékpárosklub – 

Közlekedési Munkacsoport tag, szakmai tanácsadó) és számos sportágban (evezés, 

hegyikerékpározás, alpesi sízés, sífutás) volt alkalmam tapasztalatot szerezni arról, hogy milyen 

módon lehet sportemberek összefogását és közösségi munkáját egy-egy szakterület fejlesztésének 

érdekében kamatoztatni. Mindezen tapasztalatokkal felvértezve továbbra is szívesen felajánlom 

lelkesedéssel teli és elkötelezett együttműködésemet az SMSZ jövője érdekében - természetesen a 

leendő Elnökség összetételétől függetlenül.  

 

Az elkövetkező évek kiemelt fontosságú feladatainak tartom az alábbiakat. 

 

1. Lehetővé kell tenni, hogy a sportszakmai munka a korábbinál intenzívebbé 

váljon. Ehhez szükséges a szervezet összes megfelelően képzett tagjának 

munkacsoportokba/bizottságokba szervezése: sítechnikai bizottság, módszertani 



bizottság, marketing/kommunikáció bizottság, demo utánpótlás, érdekvédelmi 

munkacsoport stb.) 

2. Új munkacsoportok és tematikus táborok szervezésével ki kell bővíteni az aktív 

szakmai munkát végző és önmagukat folyamatosan továbbképző kollégák körét. 

Célom a továbbképzések és koordinációk szakmai színvonalának megtartása, a 

programok színesítése annak érdekében, hogy még többen érezzék a folyamatos 

önképzés és a kollégákkal való együttműködés szükségességét az egységes szakmai 

színvonal megteremtése és folyamatos fejlesztése érdekében. 

3. A munkacsoportok eredményorientált működésének támogatásához alkalmanként 

külső szakemberek és/vagy szervezetek bevonása is szükséges. Az SMSZ 

közvetítő és koordinációs tevékenységén túl a legfontosabb szakmai feladatokra 

megfelelő anyagi forrást belső pályázati rendszer keretében javaslom biztosítani. 

4. Halaszthatatlan az OKJ-s síoktatói tanfolyam racionalizálása, a képzési rendszer 

egyszerűsítése, piaci igényekhez igazítása. 

5. SMSZ új egységes szerkezetű oktató könyvének elkészítése a hozzá tartozó 

videókkal együtt (legkésőbb a 2016/2017 szezonra, addig a rendelkezésre álló 

szakmai anyagok kiadása jegyzetek formájában) érdekében a legszélesebb kör 

bevonásával hatékonyan működő munkacsoportot kell létrehozni és megfelelő 

anyagi forrást kell teremteni. 

6. Kiemelten aktuális feladat a hazai és EU-s munkaerő-piaci érdekvédelem folytatása 

az összes hazai társszervezet összefogásával. 

7. Alapvető feladat a tervezhető és átlátható anyagi háttér biztosítása. Ennek érdekében 

az SMSZ promóciós tevékenységének további felfuttatása szükséges. Ezzel 

további pártoló (céges) tagok és szponzorok bevonását reális célkitűzésnek tartom. 

 

 

 

Budapest, 2015. november 25.      

 

 

Dalos Péter  

ISIA-bélyeges síoktató***  

kiképző oktató  
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VÉGZETTSÉG         

2015 kiképző oktató (SMSZ) 

2014  ISIA-bélyeges Síoktató *** (SMSZ) 

2006 Síoktató ** (SMSZ) 

2004 Síoktató * (SMSZ) 

2004   Középfokú Evezős edző (Semmelweis Egyetem Testnevelési és 

Sporttudományi Kar (TF) Továbbképző Intézet) 

TAPASZTALAT           

2015/2016 Demonstrátor - Interski kongresszus (Cerrro Castor-Ushuaia, ARG), 

síoktató (SMSZ koordináció – Kaprun) 

2014/2015 kiképzőoktató-aspirantúra, síoktató (SMSZ koordináció – Kaprun), 

síoktató (Síélmény Sportegyesület - Nassfeld), sífutás oktató (Evezős 

Válogatott sífutó edzőtábor; Windischgarsten, Ramsau), sífutás oktató 

(Pénzügyőr Sportegyesület sífutó edzőtábor – Ramsau), síoktató 

(SMSZ síiskolás koordináció –Kreischberg-Murau) 

2013/2014  kiképzőoktató-aspirantúra, síoktató (Síélmény Sportegyesület - 

Nassfeld), sífutás oktató (Evezős Válogatott sífutó edzőtábor; 

Windischgarsten), SMSZ*** Oktatásmódszertan tábor (Budapest) 

2012/2013 Demonstrátor, előadó - IVSI kongresszus (Alpe d’Huez), 

kiképzőoktató-aspirantúra, síoktató (SMSZ koordináció – Kaprun), 

síoktató (Slide SC- Lungau, Síélmény Sportegyesület - Lungau); sífutás 

oktató (Evezős Válogatott sífutó edzőtábor; Mariapfarr) 

2011/2012 kiképzőoktató-aspirantúra, síoktató (SMSZ koordináció – Kaprun), 

síoktató (Slide SC- Lungau); sífutás oktató (Evezős Válogatott sífutó 

edzőtáborok; St. Jakob im Walde, Mitterbach) 



2010/2011 Demonstrátor - Interski kongresszus (St. Anton, AUT), síoktató (Slide 

SC- Lungau); sífutás oktató (Evezős Válogatott sífutó edzőtáborok; 

Reit im Winkl, Mitterbach), Alpesi biztonság és kapus tábor (Kaprun) 

2009/2010 Demo-csapat tag, síoktató (Slide SC- Lungau); sífutás oktató (Evezős 

Válogatott sífutó edzőtábor; Mariapfarr) 

2008/2009 síoktató (Slide SC- Lungau), önkéntes (IVSI-Kongresszus-

Mátraszentistván) 

2007/2008 síoktató (Slide SC-Gerlitzen, Lungau); sífutás oktató (Evezős 

Válogatott sífutó edzőtábor  Csorba-tó); SMSZ***Extrém sí tábor (Puy 

Saint Vincent); SMSZ*** Második sporteszköz tábor (St. Jakob) 

2006/2007 síoktató (Slide SC-Gerlitzen, Lungau; sífutás oktató (Evezős Válogatott 

sífutó edzőtáborok, Pokljuka), továbbképzés (Stangenfahren - 

Pädagogisches Institut Niederösterreich – Mölltal) 

2005/2006 síoktató (Slide SC-Gerlitzen; BME - Salzstiegl) 

2004/2005 síoktató (Slide SC-Gerlitzen; BME – Salzstiegl; Campus Club - 

Donovaly); Mont Blanc csúcsmászás 

2003/2004 diplomatervező félév (ETH Zürich)- Arosa síközpont közlekedési 

rendszerének fejlesztése (Arosa Bergbahnen AG megbízásából) 

1992 - 2002 iskolai, sportegyesületi sítáborok szervezése (Sachticka, Martin, 

Brassó-Poiana, Puy Saint Vincent) 

1985 - 1993 alpesi síversenyző - OSC Síszakosztály (edző: Solymosi Gabriella) 

MEGLÁTOGATOTT SÍTEREPEK 

97 db (lásd: http://sielok.hu/sioktatas/sioktato/dalos-peter/) 

SPORTEREDMÉNYEK           

ALPESI SÍ Serdülő OB GS 4. (1992),  

  MEFOB GS 6.  (2002) 

 MEFOB csapat (BME) 1. (2001, 2002, 2003) 

SÍFUTÁS Engadin Skimarathon résztvevő (2003, 2004, 2005; szabad stílus) 

  Burgenland Tartományi Bajnokság 5. (2008; klasszikus stílus) 

EVEZÉS 6 x OB 1. (1992, 1994, 1995, 2001, 2003, 2004) 

  5 x Egyetemi OB 1.(1999, 2000, 2001, 2002, 2003) 

  Egyetemi VB 7.(2002, kormányos nélküli négyes) 

SZEZONON KÍVÜL          

Üzemeltetési Főmunkatárs (Budapesti Közlekedési Központ, MOL Bubi Üzemeltetés) 

NYELVTUDÁS            

német (középfok), angol (középfok), orosz (alapfok)  

EGYÉB SPORTOK           

MTB XC, Skike, nordic walking, kite 
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