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SZAKMAI PROGRAMOM ELNÖKSÉGI TAGKÉNT
Az SMSZ 2019-es Tisztújító Közgyűlésére közös programot kidolgozó csapat tagja vagyok. A program erre a
linkre kattintva olvasható.
1. Magyarországi síiskolák működése, a síiskolák minősítési rendszere
Az SMSZ Elnökségének és Szakmai Bizottságának hatékony és eredményes tevékenységének köszönhetően
az elmúlt években rengeteget fejlődött a hazai síiskolák szakmai színvonala.
Számos hazai síiskola lépett be az SMSZ-be, a 3 évente megrendezésre kerülő tavaszi síiskolai
koordinációkon pedig nagy létszámmal vesznek részt. A síiskolai oktatás szakmai színvonalai is emelkedett
az elmúlt Elnökségi ciklusban kialakított képzési és minősítési rendszernek köszönhetően.
Létrehoztuk a segédoktatói tanfolyamot, amely nagy népszerűségnek örvend és belépő szintje lett a síiskolai
oktatói tevékenységnek. A tanfolyamon végzettek már kellő alapképzettséggel rendelkeznek a
segédoktatáshoz, továbbá az egycsillagos oktatói szint előszobájába kerülnek.
Kidolgoztuk és elindítottuk a síiskolai minősítés rendszerét és sikeresen akkreditáltunk olyan síiskolákat, akik
megfeleltek a pályázati feltételeknek, így elnyerték az SMSZ Partner Síiskola címet.
Célom, hogy ezt a munkát folytassuk az elkövetkező 4 évben is, szorosabbra fűzzük a síiskolák és az SMSZ
kapcsolatát, továbbfejlesszük azok szakmai színvonalát. Szeretném, ha minél több síiskola tűzné célként
maga elé az akkreditációs pályázat feltételeinek elérését és a minősítés megszerzését.

2. Az Interski csapat 4 éves ciklusa
A 2015-ös ushuaiai Interski kongresszuson a demo csapat reflektorfénybe helyezése helyett a kiképző
oktatóink fejlesztése volt a cél, hogy a megszerzett tudásukat minél több tagunknak, minél több szakmai
rendezvényen tudják átadni. Az Interski kongresszuson ezért egy szűk szakmai delegáció vett részt a
szakmaiságra és a „tudás hazahozatalára” koncentrálva.
2015-ben célként tűztem ki, hogy hogy az Interski csapat felkészülése kezdődjön meg a 4 éves ciklus elején
olyan módon, hogy a demo táborok a lehető legtovább nyitottak maradjanak az érdeklődők számára. Úgy
hiszem, hogy az Interski csapat felkészülésének nyomon követése, a táborokban való részvétel, a
csapattagokkal való közvetlen kapcsolat hatalmas motivációt jelent a síoktatóknak.
A 2019-es pamporovoi kongresszusra a „demo műhely” újjászervezése jelentős húzóerővel bírt és a
síoktatók szakmai fejlődését is nagymértékben segítette. Rendkívüli sikerrel zártuk ezt a kongresszust, a
hazahozott szakmai tudás átadása azóta is tart a szakmai rendezvényeken, táborokban és szakmai esteken.
Az újjászerveződött democsapat ismét lendületet és motivációt hozott az oktatóknak. Célom, hogy ezt az
utat folytassuk és a következő 4 évben is kiemelt szerepet kapjon a demo program.

3. Továbbképzések, ** és *** oktatóképzések
A régmúlt években gyakran találkoztam olyan oktatói kritikákkal, hogy az egycsillagos képzést követő SMSZ
táborok részvételi díjai meglehetősen magasak. Továbbá nem láttam megfelelő motivációt az oktatók
részéről a további csillagok megszerzésének irányában.
Amióta az SMSZ saját szervezésében bonyolítja a szakmai táborokat, az árak racionalizálása és mérséklése
megtörtént, ezért ezzel kapcsolatosan már nem találkozom negatív bírálatokkal. Az utóbbi években a
táborok helyének és idejének megfelelő megválasztását is sikeresnek tartom. Erre az egyik legjobb példa
egy hazai minősített síiskolában, a síszezont követően megrendezésre kerülő háromcsillagos modul, az
oktatásmódszertani tábor. A hazai műanyagpályás környezet tökéletes helyszínt biztosít ennek
lebonyolításra az év olyan időszakában, mikor már befejeződött a síszezon. Ennek költségei
összehasonlíthatatlanul alacsonyabbra rúgnak egy külföldi tábornál.
A motiváció is növekedett, egyre többen jelentkeznek ** és ***-os képzésekre, amelynek számos indoka
van. A fejlődő és látványos szakmai munka, a demo csapat sikerei magasabb szakmai célokat fogalmaznak
meg az oktatóban. A síiskolai akkreditációhoz szükséges oktatói minősítések megszerzése is ösztönző erővé
vált, továbbá az új EU-s jogszabályok is számos oktatót sarkalltak a 3 csillagos szint elérésére. Jó példa erre
az idei év, ahol rendkívül sok kollégánk végzett 3 csillagos modulokat.
Célom a jövőben megrendezésre kerülő SMSZ képzéseink során a további költséghatékonyság és a
motiváció fenntartása, melynek eredményeképpen egyre több kolléga fogja megkezdeni a két- és
háromcsillagos tanfolyamokat.

4. A síoktatók kondicionális és koordinációs képességeinek fejlesztése
Ennek a programpontnak a gondolata és fontossága a sípályákon megfigyelt síoktató kollégák
tevékenységéből ered. Számos olyan szituációt tapasztaltam az elmúlt években, mely elültette bennem a
gondolatot, hogy a síoktatók erőnlétének és edzettségének fejlesztése elengedhetetlen fontosságú. A
korosztályoktól függetlenül szembesültem olyan oktatói tevékenységgel (a bemelegítő gimnasztikai
feladatok levezénylésének és a megsíelt gyakorlatok bemutatásának megfigyelése során), amely arra
engedett következtetni, hogy komoly koordinációs és kondicionális lemaradásokkal küzdünk.
Ezen mindenképp változtatnunk kell, és meg kell teremteni a lehetőséget az oktatóknak, hogy az SMSZ
közbenjárásával, együttműködésével lehetőségünk nyíljon egy célirányos edzésprogramon részt venni,
amely kifejezetten a síelés során alkalmazott koordinációs és kondicionális képességeink fejlesztését célozza
meg. Az elmúlt években időszakosan jelentek meg erre irányuló törekvések, el-elindultak csoportos edzések,
majd idővel elmaradtak.
Céljaim között szerepel egy megfelelő szakember vezetésével létrehozott rendszeres csoportos edzés
elindítása, amelyhez az év bármely időszakában tudnak csatlakozni a kollégák. Az edzések
eredményeképpen a SMSZ oktatók a síelés és a síoktatás során hitelesebb és precízebb képet
nyújthatnának a tanítványoknak, továbbá a saját edzettségi állapotukat is fejleszthetnék.

5. Hazai és nemzetközi pályázatok, kormányzati támogatás
Az SMSZ elnökségének továbbra is folyamatosan és hathatósan kell munkálkodnia a szövetség minél
nagyobb körben való elfogadottságán és támogatottságán. A támogatottságot nem csak erkölcsi
értelemben, hanem anyagilag is meg kell teremteni. Az SMSZ pénzügyi bevételének fő forrását jelenleg a
tagdíjak teszik ki, amelynek mértéke a működési költségekhez képest mérsékeltnek mondható. Még
nagyobb figyelmet és erőbefektetést kell fordítanunk a pályázati pénzek lehetőségeire. A bevételeket
fokozni lehetne azzal, hogy minél szélesebb körökkel ismertetjük meg az SMSZ tevékenységét és
eredményeit, továbbá a népszerűsítő kampányon keresztül újabb támogatókat találunk.

Az elmúlt 4 évben sikeresen pályáztunk, és több forrásból sikerült támogatásokat elnyernünk. A hazai és
az EU által is kiírt sporttámogatási pályázatok figyelése, keresése és benyújtása továbbra is
elengedhetetlen feladata az SMSZ Elnökségnek. Amennyiben ehhez kormányzati támogatás is szükséges,
úgy az ebben való lobbyzást szintén lényeges elnökségi feladatnak tartom.

6. Nemzetközi kapcsolatok
Az utóbbi években a kialakított rendkívül jó és magasan pozícionált nemzetközi kapcsolatokat tovább kell
erősíteni. A szakmai elismertséget az elkövetkezendő években is fenn kell tartani a Szakmai bizottság és a
szakmai delegációk megerősítésével. Az Interski szervezetek vezető pozícióinak megszerzésére és
betöltésére, továbbá a konferenciák magyarországi megrendezésére az eljövendő években is törekedni kell.
Az SMSZ Elnökségének a továbbiakban is fontos feladata, hogy sikerüljön a nemzetközi elismertsége
révén biztosítania a tagjainak az európai síközpontokban a kedvezményes ellátást és a síliftek
árengedményes használatát.
További lényeges elnökségi feladat annak elérése, hogy oktatóink az új EU-s rendelkezéseknek és
jogszabályoknak megfelelő munkavállalási engedélyeket kaphassanak az európai sícentrumokban.

7. Az SMSZ hazai ismertségének növelése, kapcsolataink a társszövetségekkel
Ahogy már korábban utaltam rá, a szövetség népszerűsítése elengedhetetlen feladat. A belföldi
kapcsolatainkat és az egyes társszövetségekkel (pl.: Magyar Sí Szövetség, Magyar Snowboard Szövetség)
folytatott együttműködéseinket tovább kell építeni.
A honlap folyamatos fejlesztése és a facebook ennek kiemelt fontosságú kommunikációs eszköze, melyen
keresztül nemcsak a gyarapodó tagság, de a sízés és a síoktatás iránt komolyabban érdeklődők is
tájékoztatást kaphatnak. A honlapnak és a facebooknak továbbra is naprakészen kell tájékoztatnia az
érdeklődőket a várható eseményekről, az oktatókról, az oktatási lehetőségekről, valamint a síoktatás
világában történtekről.
Budapest, 2019. november 18.

Benczúr Gyula
elnökségi tag
SMSZ síoktató ***, síedző

ÖNÉLETRAJZ
SZAKMAI TAPASZTALAT:
SÍSPORT: SZAKMAI TAPASZTALAT ÉS TEVÉKENYSÉG, MUNKAHELYEK
2017. június – 2019. december
Síoktatók Magyarországi Szövetsége
Elnökségi tag
2015. december – 2017. június
Síoktatók Magyarországi Szövetsége

Elnökségi póttag
2011. október – 2015. december
Síoktatók Magyarországi Szövetsége
Elnökségi tag
2005. október – 2009. május
Interski - Hungarian Demoski Team
Utánpótlás tag
2006. április –
Sí-, snowboard és sífutás oktató
Oktatói tevékenység síiskolás túrákon, társas utakon, szerezett túrákon
1998. december – 2006. április
Fogarasi Síiskola Kft. (Budapest)
Pozíció: síoktató, síedző
Síoktatás műanyagpályán, táborvezetés és síoktatás a sítúrákon
2002. augusztus – 2004. augusztus
Alpesi Club – Gonza Kft. (Budapest)
Pozíció: ügyvezető
Sportszer kereskedelemi és szolgáltató vállalkozás
2001. november – 2006. április
SMITH Optics szponzoráció
Síszemüveg, napszemüveg, ruházat
2000. november –
ATOMIC szponzoráció
Sí-, snowboard és sífutó felszerelés, ruházat
1999. április –
Síoktatók Magyarországi Szövetsége
Rendes tag

MÉRNÖKI GYAKORLATOK, MUNKAHELYEK
2017. november –
Perfektum Csoport (Budapest)
Pozíció: senior projektmenedzser
Magasépítési és ingatlanfejlesztési beruházási folyamatok teljes körű menedzsmentje:
- beruházás előkészítés és lebonyolítás
- közbeszerzési eljárások lefolytatása
- beruházások műszaki és pénzügyi ellenőrzése
- mérnöktanácsadói és független mérnök szakértői tevékenység
2011. március – 2017. november
FŐTÁV Zrt. (Budapest)
Pozíció: senior projektmenedzser
Kiemelt és komplex beruházások teljes körű lebonyolítása és menedzsmentje:
- beruházás előkészítés és lebonyolítása
- közbeszerzési eljárások lefolytatása
- beruházások műszaki és pénzügyi kontrollingja
2009. július – 2011. március
NEGA 97 Beruházó és Fővállalkozó ZRt. (Budapest)
Pozíció: beruházás-lebonyolító, műszaki ellenőr
Beruházási folyamatok teljes körű menedzsmentje:
- beruházás előkészítés és lebonyolítás
- közbeszerzési eljárások lefolytatása

- beruházások műszaki és pénzügyi ellenőrzése
- mérnöktanácsadói és független mérnök szakértői tevékenység
2006. március - 2009. július
FŐTÁV Zrt. (Budapest)
Pozíció: műszaki ellenőr / projektmenedzser
A társaság beruházási folyamatainak teljes körű lebonyolítása:
- projektek nyilvántartása
- közbeszerzési bizottságokban való részvétel
- tervezések felügyelete és a tervdokumentációk bírálata
- kivitelezések koordinálása, műszaki ellenőrzése, pénzügyi ellenőrzése
- projektek archiválása és aktiválása
2005. január - 2006. március
SADE Magyarország Mélyépítő Kft. (Budapest)
Kivitelezések menedzsmentje és irányítása
2002. július - 2004. december
KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft. (Budapest)
Bel- és külterületi utak tervezése
Belvárosi sétálóutcák tervezése

Pozíció: építésvezető

Pozíció: szerkesztő-tervező

2001 és 2002 nyara
STRABAG Hungária Építő Kft. (Budapest)
Pozíció: gyakornok
Magas- és mélyépítési munkák építésvezetői feladatainak előkészítése

TANULMÁNYOK:
SÍSPORT: SZAKMAI TANULMÁNYOK
SMSZ Síoktató ***

2007 – 2014

Semmelweis Egyetem, Budapest
Sportedző (Alpesi sí)
Testnevelési és Sporttudományi Kar

2004 – 2006

SMSZ Síoktató **

2005

SMSZ Síoktató *

1999

Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapest
Sportoktató (Alpesi sí)
Tanárképző Főiskolai Kar

1997 – 1998

MÉRNÖKI ÉS GAZDASÁGI TANULMÁNYOK
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)
közgazdász

2011 – 2013

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mérnöktovábbképző Intézet
Mérnöki tanácsadás és FIDIC szerződéses rendszer

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
műszaki ellenőr
Építészmérnöki Kar, Építéskivitelezési Tanszék
Építési műszaki ellenőr I. szakképzés
Épület szakirány
műszaki ellenőr
Építészmérnöki Kar, Építéskivitelezési Tanszék
Építési műszaki ellenőr I. szakképzés
Mélyépítés és mélyépítési műtárgyak szakirány

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
építőmérnök
Építőmérnöki Kar, Építő szak
Főszakirány: Út- és vasútépítési szakirány
Mellékszakirányok: Építési menedzsment szakirány, Városépítési szakirány

Toldy Ferenc Gimnázium, Budapest

NYELVISMERET:
- Angol – középfokú, „C” típusú állami nyelvvizsga
- Francia – alapfok

EGYÉB:
- „B” kategóriás gépjárművezetői igazolvány
- Vitorlás és géphajó-vezetői igazolvány
- Széleskörű számítógépes ismeretek

SZEMÉLYES KÉSZSÉGEK, ÉRDEKLŐDÉSI KÖR:
- Jó kommunikációs és tárgyalási képesség
- Kiváló szervezőképesség
- Problémamegoldó készség
- Kreativitás
- Sportolás (sí, snowboard, szörf, tenisz, vitorlázás)

2010 – 2011

2007 – 2008

2006 – 2007

1995 – 2003

1991 – 1995

