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A Magyar Snowboard Szövetség elnökségének 
szakmai beszámolója a 2020. 05. 20-i közgyűlésre 

 
 

Működés 
 
 
Szervezeti ügyek 
 
A Magyar Snowboard Szövetség 2019. május 22-i Közgyűlésén értékelte az előző közgyűlés 
óta eltelt időszak tevékenységét. 
 
A jelenlegi elnökség a 2018-as májusi közgyűlésen lett megválasztva.  
Az ügyvezető elnök továbbra is a 2014-ben megválasztott Bordács Miklós. További 
elnökségi tagok Sümegi Péter (2014 óta) és Hartmann János (2016 óta). 
A 2019. évi rendes közgyűlésen új elnök megválasztására került sor - Zugschwert Szabolcs 
helyére - Bécsy Balázs korábbi elnökségi tag személyében. A megüresedett elnökségi tag 
helyre Bárdosi Gábort választotta a közgyűlés.  
2019 szeptembertől a szövetségi kapitány pozíciót Sümegi Péter töltötte be, mellette Bekényi 
Ádám lett az utánpótlás vezető edző. 
 
A szervezeti ügyek a 2019-es évben az előző évekhez hasonlóan alakultak, az irodai 
működést továbbra is Némethné Harmat Rózsa főtitkár és Pajor Ágnes asszisztens látta el. 
 
Az évben végzett kiemelt tevékenységek: 
 
Versenyzők 

- Napi szintű kapcsolattartás a versenyzőkkel és szüleikkel 
- Edzőtáborokra, versenyekre utazás, szállás, nevezés intézése 
- Versenyzői támogatások nyomonkövetése, pénzügyek kezelése 
- Iskola, eredmény, pályázati igazolások kiállítása 
- Mapfre biztosító partnerrel kommunikáció, sérülésekkel kapcsolatos ügyintézések 
- Fricz Botonddal kapcsolatos ügyintézések (folyamatos személyes/hang hívásos 

egyeztetések, repülőjegy, szállás, nevezés, edző-edzőtábor, szezon terv, 
rehabilitáció…) 

- felszerelés rendelések  
 
Versenyek, rendezvények 

- 2020-as Freestyle és Slalom Országos Bajnokság szervezése (előkészületek, 
egyeztetések, szponzorok, terjesztés, marketing, lebonyolítás, utómunkák, 
igazolások) 
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- 2020-as Muraui Országos Bajokság szakmai támogatása, előkészületek, 
egyeztetések (végük COVID-19 vírus miatt lemondásra kényszerült) 

- 2019/20-as Műanyagpályás versenyek szervezése 
- 2020-as Téli Ifjúsági Olimpiával kapcsolatos ügyintézés, szervezés, versenyeztetés 
- 2020-as Téli Európai Parajátékokkal kapcsolatos ügyintézés, szervezés, 

versenyeztetés 
 
EMMI, MOB, MPB 
Az EMMI, MOB, MPB felé az alábbi támogatások szakmai és pénzügyi tervezete, pályázati 
anyagainak összeállítása, koordinálása, valamint a pénzügyi elszámolások és szakmai 
beszámolók elkészítése: 

- MSBSZ 2020-as szakmai terve és finanszírozási koncepciójának elkészítése 
- Sportágfejlesztési stratégia 2020 (Szervezetfejlesztés, versenysport, utánpótlás 

témában) - Versenysport és olimpiai felkészülési terv 2020-ban  
- Az MSBSZ 2020. évi utánpótlás programja  
- Para Snowboard 2020 évi szakmai és pénzügyi terv (2019 elszámolás, beszámoló) 
- Para Snowboard rendszeres nemzetközi verseny és edzőtábor (szakmai és pü-i terv 

és beszámolók, elszámolás) 
- Utánpótlás Edző Program 

Továbbá: 
- szerződések  
- pénzügyek koordinálása 
- konzultációk a szervekkel 
- Gerevich ösztöndíj ügyintézése 
- NOB Olympic Solidarity ösztöndíj ügyintézése 
- Para Snowboard szakmai koncepció 3 éves terv 
- Scitec sportolói támogatás ügyintézése 
- eredményesség és létszám adatok és kimutatások 

 
Antidopping 

- -Magyar Antidopping Csoporttal kapcsolattartás, szakmai 
konferencián/továbbképzésen való részvétel 

- Szövetségi adatbekérő anyag elkészítése (éves) 
- Versenyzők antidopping koordinálása (holléti nyilvántartás) 

 
Szakmai anyagok és szabályzatok 

- Sportági Stratégia 2020-2026 megalkotása 
- Igazolási, nyilvántartási és átigazolási szabályzat aktualizálás 
- Doppingellenes szabályzat aktualizálás 
- Képesítési szabályzat aktualizálás 
- Versenyszabályzat és melléklete aktualizálása  
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- További szabályzatok aktualizálása és megalkotása folyamatban  
 

További tevékenységek 
- Adatszolgáltatás az OSEI felé  
- Sportorvosik koordinálása, ellenőrzése, működtetése 
- Alapszabály szerinti működési feladatok ellátása 
- Kapcsolattartás és információ szolgáltatás a hazai ill a nemzetközi 

sportszervezeteknek 
- Átigazolásokkal, nemzetiségváltással és tagfelvételekkel kapcsolatos ügyintézések 

 
Kommunikáció 
Magyar Snowboard Szövetség eseményeinek és általános PR kommunikációjának 
tevékenységét a 2019/20-as szezontól Tóth Dia látta el, mellette Pintér László segítette a 
sajtóval kapcsolatos kommunikációt. Elsősorban a folyamatos facebook, instagram és sajtó 
megjelenések voltak előtérben. Megbízási szerződéses kapcsolatban állnak a szövetséggel. 
Kommunikációs beszámoló külön anyagban mellékelve. 
 
Technikai fejlesztés 
2019-ben az alábbi eszközök beszerzésére került sor a felnőtt és utánpótlás versenyzők 
támogatására, segítésére: 

- Wax és egyéb felszerelés karbantartó eszközök 
- csapat egyen technikai snowboard kabát és hímzés 

 
 
Tagok, egyesületek 
Jelenleg 20 tagszervezete van a szövetségnek.  
Két új belépő: 

- Grund S. S. E. (Eplény)  
- Pike 24 Sport Club (Kaposvár) 

 
 
Hazai Sportszervezetek 
 
MOB 
A Magyar Olimpiai Bizottságnál 2016 áprilisa óta Bordács Miklós képviseli a szövetséget, 
Harmat Rózsa főtitkár a hivatalos kapcsolattartó. 
2017 januártól a MOB hatásköre megváltozott és az Emberi Erőforrások Minisztériuma vette 
át a pénzügyeket. Sportszakmai téren továbbra is fontos a pozíciója. 
 
MPB 
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A Magyar Paralimpiai Bizottságnak 2019. januárja óta tagja a szövetség. Sportszakmai és 
pénzügyi területen is a hazai para sportok legmagasabb szakmai szerve. 
 
Ösztöndíjak: 
Fricz Botond Gerevich Aladár Sportösztöndíjban részesült a 2019-es évben (116.666 Ft/hó). 
Fricz Botond a Nemzetközi Olimpiai Bizottság „Olympic Solidarity” ösztöndíjában részesült, 
melyet a 2022-es Pekingi Téli Olimpiáig folyamatosan folyósítanak (1250 USD/hó). 
 
Kerekasztalok 
A szövetség igyekszik minél szélesebb körben megismerni a sportág résztvevőinek, 
szektorainak véleményét, tapasztalatait, ötleteit, ezzel elősegítve a legoptimálisabb célok és 
módok meghatározását a további fejlődés érdekében. A folyamatos kommunikáció mellett a 
szövetség fontosnak tartotta olyan kerekasztalok létrehozását, mely során az érintettek 
együttesen tudnak konstruktívan tanácskozni. 
Minden évben az alábbi kerekasztal megbeszélésekre kerül sor:  

- 2016 áprilisa óta a sí- és snowboardiskolákkal 
- 2017 ősz óta a korábbi, nagy tapasztalattal és rálátással rendelkező versenyzőkkel 

és a sportági cégekkel, disztribútorokkal 
- 2019 ősz óta az utánpótlás versenyzők szüleivel  

A megbeszélés rendkívül sikeresek, konstruktívak, jó lehetőségeket mutatva a közös 
együttműködésre a snowboard tömegsport fellendítésére és az utánpótlás toborzásra, 
versenyeztetésére.  
 
 
Utánpótlás Edző Program  
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az MSBSZ között létrejött szerződés alapján 2017. 
áprilisától 7 utánpótlás edző részesül rendszeres havi támogatásban. A 2019. március – 
2020. február időszakban továbbra is sikerült a támogatásra szerződni az EMMI-vel. 
 
A programban résztvevő szakemberek közül 5 fő különböző műanyagpályával rendelkező 
egyesület edzője. 
A szövetség utánpótlás programjának egyik fő irányvonala a műanyag borítású sí- és 
snowboard iskolákkal való együttműködés, mely négy éves múltra tekint vissza, így a 
2019/20-as szezonban már negyedik alkalommal került megrendezésre az MSBSZ 
műanyagpályás kupasorozata, melynek fő célja a sportág népszerűsítése mellett, az 
utánpótlás bázisának növelése és a snowboard iránt elhivatott ifjú tehetségek felfedezése, 
kiválasztása. 
 
A 2019/20-as szezonban mind a 3 őszi állomáson szlalom és freestyle versenyszámban is 
megrendezésre került az MSBSZ mua̋nyagpályás snowboard kupasorozat, melynek 
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szervezésében a helyszínül szolgáló snowboard iskolák/egyesületek edzői is aktívan részt 
vettek. (A tervezett 2 tavaszi állomás a COVID-19 vírus miatt lemondásra került.) 
A Programban részt vevő edzők, az iskolai tanévhez igazodva szeptembertől júniusig, 
általában hetente 2-3 alkalommal tartottak edzéseket. Az edzések időtartama 1-1,5 óra volt. 
A havas megmérettetéseket megelőzően lehetőségek szerint havas edzőtáborokban 
készültek fel a versenyekre. A havas felkészülések Magyarországon (Visegrád, 
Mátraszentistván) és külföldön (Ausztria és Franciaország) egyaránt zajlottak.  
 
Az Utánpótlás Edző Program keretein belül elkezdődött az edzői erőforrások szintenkénti 
kiépítése, aminek az a célja, hogy a hazai edzőknek alternatívát kínálva tudjuk az összes 
szakágat lefedve eljuttatni a versenyzőinket itthoni erőforrásokkal, szakemberekkel válogatott 
szintig, s onnan nemzetközi szakemberek bevonásával tudjunk további alternatívát kínálni az 
erre érdemes sportolóknak. Ebben együtt dolgozunk hazai és nemzetközi desztinációkban 
szezonálisan dolgozó edzőkkel akikkel így „hub”-okat, kisebb bázisokat építünk ki így hosszú 
távon, ahova permanensen tudnak kijárni a sportolóink. 
 
Az Utánpótlás Edző Programban részt vevő edzők számára a Magyar Snowboard Szövetség 
idén is freestyle-továbbképzést szervezett Ausztriába, amely az edzők számára sok újat adott 
az oktatásmódszertanukhoz, illetve tudásukhoz is. A továbbképzésen szerzett tudást rögtön 
beépíthették az itthoni edzéseikbe, ezáltal további fejlődési lehetőséget biztosítva az amúgy 
is tudásra szomjas versenyzőik számára. 
 
 
Para snowboard  
 
2018 őszén jelent meg az első para snowboardos a szövetség életében, Fekete Lilla sportoló 
személyében. Ekkor kezdte meg a tanulást és edzéseket.  
A 2019/20-as szezonban 3 alkalommal lehetősége nyílta a Nemzetközi Paralimpia Bizottság 
Agitos alapítványa által támogatott nemzetközi edzőtáborokban való részvételre. (2019. 09. 
Landgraaf, 2019. 10. Dubai, 2020. 01. Folgaria) 
 
A szezon folyamán a sportoló jelentős fejlődésen ment keresztül mind technikai, erőnléti és 
mentális téren. Fiatal kora ellenére (15) kiemelkedő teljesítményét nemzetközi szinten is 
elismerték. A Nemzetközi Paralimpiai Bizottság Havas Sportok Igazgatója munkatársaival 
kiemelték Fekete Lilla teljesítményét, a hozzá fűzött reményeket és a benne rejlő potenciált, 
hogy hamarosan, akár már a 2022-es Téli Paralimpiai Játékokon képviselheti hazánkat.  
 
2019. novemberében mérettette meg magát először versenyen, a Landgraafi Európa Kupán, 
ahol világkupás versenyzők is részt vettek. Speciális pálya lévén a versenyt megelőző 
edzőnapon ment életében először banked slalom pályában majd a versenyen a pontszerző 
8. helyezést érte el. 
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A szezont márciusban a Téli Európai Parajátékokon remek formában zárta. Élete 
legjobbformáját hozva a óriásműlesiklásban a második helyet szerezte meg.  
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Bécsy Balázs, elnök beszámolója 
 

 
1. Előszó 

 
Nagy tervekkel és egyben nagy lemaradással kezdtük a 2019_20-as szezont, mivel a nyarat 
sajnos nem optimális időkihasználással töltöttük el. A tavalyi tisztújítást követően több 
mindenben is meghatározó változásokat terveztünk, amelyek szükségessége, szándéka 
nem megkérdőjelezhető, de ezt sajnos nem megfelelő, vagy hiányos kommunikációval 
párosítottuk a szervezet, a szülők és adott esetben a gyerekek felé. A kezdeti nehézségeket 
követően viszont nagy lendülettel kezdtük a szezont és számos területen léptünk előre mind 
munkaszervezés, mind tervezés, mind a szervezetben lévő tagok terén is. Fontosnak tartom 
kiemelni, hogy a már meglévő elhivatott szakmai stáb mellé sikerült társadalmi munkában 
megnyerni három olyan szakembert is, akik ebben a szezonban és remélhetőleg a 
továbbiakban is mellettünk állnak és munkájukkal segítik, támogatják és előre mozdítják a 
szövetség jövőbeli elképzeléseit. Frányóné Németh Angéla a stratégia elkészítésében vállalt 
és végzett jelentős feladatot, Szántai Katalin a pénzügyi területen segít nekünk a szövetségi 
működés egy haladóbb szintjére lépni, továbbá Kulisity István a háttérben a nemzetközi 
ügyekkel kapcsolatban végez tanácsadási tevékenységet.  
Az alapvető vízió és az átfogó célok nem változtak csak struktúrába kerültek: tegyük minél 
szélesebb körben elérhetővé ezt a nagyszerű sportágat, ezen keresztül járuljunk hozzá egy 
összetartó, egészséges és ambiciózus közösség kialakulásához a sportág körül. 
 
 

2. Az MSBSZ működése 
 

Az kitűzött cél az volt, hogy a meglévő tapasztalt, elhivatott szakmai stáb és szervezeti mag 
elinduljon egy úton, amely alatt egy hatékonyabb és a napi kihívásokra, nemzetközi 
folyamatokra, gyorsan reagálni tudó, transzparensen működő kompakt szövetséggé 
formálódjon. Mint minden változás, a komfort zóna részleges elhagyása, a kísérletezés 
mindig kényelmetlenségekkel jár, de egyben azzal kecsegtet, hogy meg tudjuk haladni 
magunkat és azt, amiről azt hittük nem lehet jobban csinálni. Itt a cél továbbra is az, hogy 
nem csak plusz anyagi erőforrások bevonásával fejleszteni tudjuk a szövetség működését, 
hanem váljunk magunk illetve a velünk kapcsolatban lévők számára is egy reaktív, hazai 
szinten is mintát adható, fiatalos és a sportunkat leképező, támogató szövetséggé. Ennek 
része kell legyen, hogy civil szervezetként is a működésben fontos informatikai alapjaink 
rendben legyenek. Ezen a téren elkezdtük a felzárkózást, fejlődést, a CivilTech (civil 
szervezeteket támogató informatikai szervezete) rendszerén keresztül ingyenes felhő alapú 
(Google) rendszerbe léptünk ami a napi levelezésünk, kommunikációnk és közös 
adattárolásunk, információ megosztásunk terén fontos lépés volt. Sok lehetőség van még 
fejlődni és kiaknázni a huszadik századi céges működési lehetőségeket, de a fontos első 
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lépéseket megtettük. Elindítottuk a 2020-as naptári évben a MOB által is feltárt szabályzati, 
dokumentáltsági hiányosságaink pótlását, amelyet folyamatában, lépésről lépésre javítunk és 
teszünk elérhetővé. 
 
 

3. EMMI, MOB kapcsolatok 
 
Habár a „hivatalos szervekkel” való kapcsolattartás és együttműködés a háttérben zajlik, 
fontos a velük való aktív, kétoldalú viszony és hosszú távon az általuk rólunk kialakított kép, 
szakmai vélemény. Fontos (egyelőre még kevéssé kézzel fogható ennek a jelentősége) 
lépésnek tartom, hogy februárban sikerült Dr. Szabó Tünde sport államtitkárral személyesen 
találkoznunk, illetve Takács Kornél kabinet főnökével is személyesen egyeztettünk, felvázoltuk 
a terveinket, működési és szakmai elképzeléseinket. Részben ennek is tudom be, hogy a 
KEP kiesését sikerült egy addicionális forrással pótolni erre az évre EMMI támogatásával. A 
MOB vezetői is kaptak az elkészült stratágiánkból, s emellett informálva vannak a terveinkről 
ügymenetünkről, teljes mértékben mögöttünk állnak. Ezeket és egyéb hazai, nemzetközi 
kapcsolatainkat, melyek hosszú távon meghatározzák megítélésünket és ezáltal a forrásaink 
lehetőségeit, proaktívan továbbra is ápolni szükséges.  
 
 

4. Pénzügyi kérdések 
 
Azzal együtt, hogy eddig is precíz és tulajdonosi szemléletű felügyelete volt a szövetség 
pénzügyi mozgásainak, van még lehetőség fejleszteni és haladóbb szintre emelni a 
nyilvántartási rendszerünket. Ezt elkezdtük és a szezon végére az első fontos lépéseket 
véglegesítjük, amellyel naprakész pénzügyi információink lehetnek, így felelős pénzügyi 
döntéseket tudunk hozni az év bármely szakaszában.  
A szövetség pénzügyi lehetőségei ebben az évben sajnos nem emelkedtek, de az év 
munkái, (EMMI lobby, pályázati források felkutatása és elindítása) alapján joggal reméljük azt, 
hogy a következő évben plusz forrásokat tudunk bevonni amelyekkel eddig várt fejlesztések, 
programok indulhatnak útjára az utánpótlás, edzőképzés, versenyzés területén. 
 
 

5. Versenysport, utánpótlás 
 
Talán itt kezdtük az évet a legnagyobb lemaradással, mind a verseny és edzőtáborok 
időpontjainak, tematikáinak meghatározásával és a szövetségi kapitány, edzői feladatok 
tisztázása, kommunikációja terén. A keretek meghatározása után lendületesebben indult 
meg a szezon, amelyben sikerült kiugró és maradandó sikereket (Fricz Boti EK 1. hely, Vincze 
Zsófi Isola 4 hely, , Brunner Blanka Coler 8. hely ...) elkönyvelnünk. Botit külön is kiemelném, 
mert az elmúlt két szezon dinamikus fejlődését folytatva  már a szezon elején Landgraafban 
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sikerült az Európa Kupán első helyet szerznie. Ezt sajnos egy súlyos edzés baleset követte, 
felkar töréssel, így a szezont be kellett áldozni a rehabilitációért, viszont a felépülés sikeres 
és teljes lett, így remélhetőleg a száraz felkészülést követheti a már megtervezett tengeren 
túli nyári havas edzőtábor és verseny kombináció. Továbbra is célkeresztben marad a 2022-
es Téli Olimpia. Az FSOB keretein belül a szlalom országos bajnokság is hazai pályára került, 
folytatva az elképzelést, mely szerint szeretnénk minél több fiatalhoz eljutni, és bevonni a 
hazai sport vérkeringésébe. Mindezek mellett, ahhoz, hogy a sportág népszerűsítése valóban 
dinamikusan fejlődhessen, újabb csatornákat, újabb eszközökkel kell elérnünk – iskolák, 
klubok hatékony támogatása – és segítenünk a sportolói és rekreációs résztvevők elérésére, 
megszólítására. 
 
 

6. Oktatás 
 
A kialakult pandémiás helyzet mellett is sikerült az snowboard oktatói képzésre jelentkezettek 
tanfolyamainknak véglegesítése. Az oktatói adatbázis elkészült, ami a web oldalunkon 
hamarosan megtalálható a továbbiakban, ezzel nagy lépést tettünk, hogy valós elérhetőséget 
biztosítsunk az oktatásra igényt tartóknak. Az állami és nemzetközi oktatói rendszerek 
összeillesztése, honosítási kérdések tisztázása az OKJ-s struktúra várható változása miatt 
csak a 2020_21-es szezonban várható. 
 
 

7. Események 
 
A szövetség naptárában lévő események – nyitó, záró, verseny, edzés, workshop – 
struktúrált és a célcsoport számára is elérhető módon kerültek ki a web oldalunkra, de 
további fejlesztés, egységes, letölthető naptár kialakításra van igény mind a belső mind a 
külső visszajelzések szerint. Megerősítettük a haza hozott FSOB helyét az esemény 
naptárunkban annak ellenére is, hogy nagyon nehéz időjárási körülményekkel 
szembesültünk, így mind a mátraszentistváni Sípark mind a résztvevők számára egyértelmű 
a szilárd elkötelezettségünk az OB további hazai megrendezése mellett. Célunk a meglévő 
kiemelt eseményeink további fejlesztése – ShowDown, Murau – és nagyobb létszámú 
közönség, résztvevők bevonzása. Mindemellett további események társszervezését is 
tervezzük – pl. Red Bull HomeRun – a következő szezonban és továbbiakban is. A nyitó, 
záró eseményeink újragondolását is  napirenden tartjuk a szülő visszajelzések alapján, mert 
a közösség újjáépítése továbbra is kiemelt cél, s ennek rendeljük alá a terveink megvalósítást. 
Ezzel összhangban az évvégi, szezonzárást a versenyek, versenyzők, eredmények 
megkoronázásaként egy színvonalas, „gála” eseményként vízionáljuk a jövőben, melynek 
érdekében már idén is lépéseket teszünk. 
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8. Kommunikáció 
 
Kiemelten fontos lába a közösségépítési céljainknak a jól működő kommunikáció és hozzá 
tartozó csapat. Egy megújult, fiatalos, informatív weboldallal is elindultunk, habár sok teendő 
van még előttünk, hogy mind a szövetségi működés tükrében – szabályzatok, működési 
dokumentumok – mind a közösség felé is optimális legyen az információ áramlása itt és más 
csatornáinkon is. A közösségi csatornáink újra pozícionálása és folyamatos menedzselése 
új lendületet vett, amit segített az arculatunk finomhangolása és konstans használata a 
felületeken. Folytatnunk kell ezt az irányt és forrást kell teremtenünk a kommunikáció 
folyamatos fejlesztésére, hogy megteremthessük a lehetőségét egy komplex "kisvállalati" 
működés, sportolói és rekreációs közösség kiépítésének és fenntartásának, s emellett a 
rendezvényeink is kiemelt figyelmet tudjanak kapni. 
 
 

9. Stratégia, jövőbeni tervek 
 
Mérföldkőnek értékelem, hogy létrehoztunk egy középtávú stratégiai tervet, amely 
körvonalazza a szövetség következő két olimpiai ciklust átölelő időszakát. Ennek fontossága 
nem csak abban rejlik, hogy sok munkával papírra vetettünk temérdek betűt. Ez lehetőséget 
adott a szövetség és vonzás körében lévő szakembereknek, hogy átgondolják, átgondoljuk 
minden részletében milyen irányban mit is lenne szükségszerű megvalósítani az egyes 
területek fejlődése érdekében. Mindez persze csak akkor éri el a célját, ha időről időre vissza-
vissza térünk és átgondoljuk milyen mérföldköveknél hol szeretnénk lenni a szervezet és 
közösség fejlettségi fokán. Ennek tükrében azt gondolom, hogy az első nagy lépést 
megtettük, most a sok kisebb, konzekvens lépésnek kell következnie a megvalósítás terén, 
évről évre az elkövetkező időszakban. 
 
 

10. WSF, FIS, hazai és nemzetközi ügyek 
 
A szövetség nemzetközi kapcsolatait újra kell építeni. Ez tény. Rengeteg jó gyakorlat kering 
csak akár a minket körülvevő országokban is, így kiemelten fontosnak tartom az élő, interaktív 
kapcsolatok kialakítását mind operatív működési „haszon”, mind sport diplomáciai 
szempontból is. Fel kell tenni magunkat a térképre itthon és régiónkban is ahhoz, hogy 
érdekérvényesítő képességünk a helyére kerülhessen. A World Snowboard Federation-el élő 
akítv kapcsolatot alakítottunk ki, a májusi Genral Essembly (GE) csak a pandémiás helyzet 
miatt tolódott el, de Meinhardt Trojer vice president felkérésére beadtunk egy kérelmet a 
döntéshozói board-ba való belépésre, ami nagy lépés lehet ezekhez a céljainkhoz. A FIS-nél 
idén elnök választás lesz, így ugyan Sarah Lewis-al (FIS főtitkár) is megtörtént a kapcsolat 
felvétel, nagy az esélye, hogy a GE után más szervezeti struktúrával és kapcsolattartókkal 
kell ismerkednünk, amint ezt látjuk, lépni fogunk. 
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11. Para sport 
 
„Last but no least” Fekete Lilla és Harmat Rózsa munkájával a para sport – amely „kötelező” 
területe kell, hogy legyen egy sportági szövetségnek – égisze alatt elindult a területtel való 
ismerkedésünk, és a kitartó kölcsönös munka mind az egyén szintjén (Európai Téli Játékok 
2. hely), mind a sportági terület megismerése szintjén is nagy bizakodásra ad okot. További 
nyitásra van szükség, hogy megadjuk a lehetőséget ezen a területen is, hogy rekreációs és 
verseny sportolói közösséget is elérjük, verseny és esemény rendszerünkbe aktívan 
bevonhassuk őket. 
 
 

12. Összegzés 
 
Mind a felszínen mind a színfalak mögött nagy változásoknak tettük és tesszük le az alapjait, 
és ennek a 2019_20-as szezonban még a felemás egészségügyi helyzet sem tudta elvenni 
az eredményeit. Nem szabad elfelejtenünk, hogy minden változás, változtatás amelyet egy 
szervezet vagy egyén hosszú távú tervek érdekében tesz sokszor hoz kényelmetlenségeket, 
el kell hagynunk néha a komfort zónánkat ahhoz, hogy lássuk többre is képesek vagyunk. 
Mindezt úgy is, hogy nem csak a források behozatalától várjuk a megváltó eredményeket, 
hanem attól is, hogy saját folyamatainkat, működésünket gondoljuk csak újra. De 
mindezeknek az alapja csak is az lehet, amiben viszont erősek vagyunk, hogy egy tenni 
akaró, a sportág iránt elkötelezett csapatunk van, s bővül évről évre, területről terültre olyan 
tagokkal is akik további tudással járulnak hozzá céljaink megvalósításához. A csapatnak 
köszönöm a bizalmat amit megszavaztak a személyemnek és a vele jövő remélhetőleg pozitív 
változásoknak, amelyet a jövőben is elhivatott munkámmal tudok megválaszolni. Az eddigi 
és jövőbeni terveket célokat is közös céloknak tekintem és ezzel kapcsolatban is bármikor 
nyitva a lehetőség kérdésre javaslatra, kritikára, mert ebből építkezve haladun előre. 
 
Türelmet, kitartást, további elhivatottságot kívánok magunknak, hogy folytani tudjuk a 
megkezdett utat! 
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Bordács Miklós, ügyvezető elnök beszámolója 
 
 
A 2019-e közgyűlés óta eltelt egy évet felemásnak értékelem. 
2019-ben erősen kezdtek kirajzolódni azok a Szövetség működésében, amiben előre kellett 
lépnünk. Ennék két fő fejlesztési területe a személyi és az adminisztratív vonal. 
A hiányosságok a feltörekvő új snowboardos generáció létszámának és igényeik 
növekedésével kerültek, kerülnek felszínre. 

- Megnőtt a szükséglet a több szinten és több szakágban a kompetens edzők 
biztosítására 

- Ezzel párhuzamosan emelkedett az igény a folyamatos szakmai szintűtájékoztatásra 
- A fentiekből és a magyarországi sportvezetés elvárásaiból adódóan szükségszerűvé 

vált szabályrendszereink frissítése, újra alkotása, pontosítása 
Mindemellett természetesen el kellet lát ni a szövetség napi feladatait, üzemeltetni a 
versenyrendszer és az utánpótlás fejlesztést. 
 
Személyi kérdések 
A növekvő versenyzői létszám különböző szakágakban, különböző szintű edzők 
foglalkoztatását teszi szükségessé. Sajnos a Szövetség anyagi lehetőségei inkább romlottak, 
mint javultak, így igyekeztünk belső megoldásokat keresni. 
Bekényi Ádám Szövetségi kapitány az elmúlt több mint 10 évben rengeteget tett hozzá a 
snowboard nemzetközi versenyzés működtetéséhez és az utánpótlás fejlődéséhez, de eljött 
a pillanat, amikor megnövekedett létszám, fejlődést igénylő új generáció, és a BX-től 
független szakágak szükségszerűsége változtatás kényszerbe hozta a szövetséget. Leadott 
szakmai koncepció alapján Sümegi Péter jelöltük ki új szövetségi kapitánynak. A váltást alatt 
nem megfelelő belső és külső kommunikációt folytattunk, ezért nem sikerült 
problémamentesen az átalakítás. Sem Péter nem érzett rá a Szövetségi kapitányi feladat 
összetettségére, sem Ádám nem kapott pontos instrukciókat a további feladatairól. Ebben 
én is hibáztam! Ez jelentős csúszást okozott a szezon programjának kialakításában. 
A problémát a versenyzők családjaitól kapott visszajelzések alapján értelmeztük és sikerült 
időben orvosolni.  
A Péter és Ádám közötti feszültség oldódott, sikerült a feladatokat elosztani és a közös munka 
eredményessé vált. 
Mivel a fokozatosan jelentkező igény és a sportág szükségszerűsége megkívánta, jelentősen 
nyitottunk a freestyle szakág felé. A szezon közben csatlakozott hozzánk Györki Balázs, a 
próba jelleggel elkezdte felépíteni a szakág alapjait. Az általa szervezett workshop-ok nagy 
érdeklődésnek örvendtek és elindult egy kis freestyle csapat kialakítása is. Így a közösségi 
és a versenyző is vonal is bíztató útra lépett. Balázzsal a kísérleti időszak után szeretnénk 
folyamatos együttműködést kialakítani. 
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A nemzetközi szinten elsorvadni látszó alpin szakágra is mutatkozik egy egyre jobban 
érzékelhető érdeklődés. Itt az edzői feladatokat Sümegi Péter, Jelisztratov Szergej és Pátkai 
Marcel vállalták. Bízunk benne, fogy fennmarad és fejlődik is ez a szakág Magyarországon. 
Anyagi forrásaink növekedésével szükséges lesz további edzők bevonása. 
 
Adminisztrációs rendszer frissítése 
A növekvő létszám szükségszerűvé teszi, hogy a működés keretei precízen definiálva 
legyenek. Ehhez fontos, hogy a szabályzataink, hivatalos irataink, adattárolásunk, 
kommunikációnk rendben legyen. 

- A működéshez jogszabály szerint is szükségesek a szabályzatok. Ezek frissítését 
ősszel kezdtük meg, elsősorban azokkal, amik a sportszakmai működés feltételeit 
biztosítják. Így elkészült a versenyszabályzat, versenyszabályzat melléklete, képesítési 
szabályzat, doppingellenes szabályzat, igazolási és nyilvántartási szabályzat frissítése. 

- Ősszel az e-mail és dokumentum kezelés javítására szolgáltatót váltottunk, és google 
e-mail szerverét használjuk. Dokumentumainkat a Szövetség munkatársai által 
közösen elérhető platformon rendszerezzük és tároljuk. 

- Felismerve a közösségi média jelentőségét bevontuk a csapatba Tóth Dia 
kommunikációs és PR szakembert ezáltal jelentősen javult a közösségi 
információáramlás. 

 
Versenysport 

- Fricz Botond élversenyzőnk szezonja ugyan remekül indult, de egy sérülés 
megakasztotta, így szezon jelentős részét rehabilitációval töltötte. 

- Válogatott és utánpótlás csapatunk programja októberre kialakult, azonban sajnos ez 
szezon közel sem úgy sikerült, ahogy terveztük. A kiemelkedően enyhe tél számos 
hazai és nemzetközi verseny lemondásához vezetett. Az edzőtáborokat is jelentősen 
korlátozta az enyhe időjárás. 

- A mátraszentistváni Freestyle és Slalom OB-t a kedvezőtlen körülmények ellenére 
sikerrel meg tudtuk szervezni. Fejlődtünk a pályaépítés és a zsűrizés terén is. 
Tanulság, hogy a diákbajnokságot külön alakalommal kell lebonyolítani az OB-tól. 

- Az Országos bajnokság többi futamára márciusban, a Muraui Havas Szezonzárón 
került volna sor, amit a pandémiás helyzet miatt sajnos törölni kellett. Így csonka 
szezont sikerült csak teljesítenünk. 

- Pozitívum volt, hogy sok év után ismét jól elkülöníthetőek voltak a szakágak, 
bizakodást nyújva a további fejlődésre.  

 
Egyéb 

- Januárban lejárt a Kiemelt Edző Program szerződésünk, így egy jelentős forrástól 
estünk el. Igyekszünk ezt más forrásokból pótolni. 

- Sikerül megújítani az utánpótlás edző programot, ahol a tervezett körforgást megtartva 
új edzőknek is adunk lehetőséget. 
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- Elkészült 6 éves stratégiánk, amit eljuttattunk a magyar sport irányítóihoz. 
 
Hiányosságok 

- Továbbra is úgy érzem, hogy kevesen vagyunk, és mivel egy kivétellel másodállásban 
végezzük a szövetségi munkát, így a hatékonyság hagy kívánni valót maga után. 

- Az elmúlt 2 szezonban nem érezhettünk látványos bővülést az utánpótlásban.  
- Forrásaink szűkösek. Ennek egyik legfőbb kihatása, hogy nem vagy csak nagyon 

nehezen tudunk megfelelő szaktudással bíró edzőt biztosítani a már nagyobb 
tudással rendelkező versenyzőknek, korosztályoknak. 

- Bizonyos híranyagok nagyon nehezen készülnek el és jutnak el a médiumokhoz. 
 
További feladatok 

- Anyagi lehetőségeink javítása. (Állami, piaci és pályázati oldal bevonása) 
- További szabályzatok frissítése 
- Az edzők és a szakágak működésének optimalizálása 
- A működés optimalizálása 
- Szakmai programok összeállítása és lefuttatása 
- Az utánpótlásbázis fejlesztése, az eddigiektől eltérő, új programokkal. 



                                 
  Magyar Snowboard Szövetség 

  1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.   
  T: +36 30 328 63 71 
  e-mail: rozsa.harmat@msbsz.hu  

 

15 

Hartmann János, elnökségi tag beszámolója 
 
 
A freestyle szakág újraindítását célzó idei szezont megelőző időszakban már elkezdett munka 
folytatódott a COVID19 járvány okozta rövid szezon ellenére is. A hó helyzet sem volt a 
legjobb a szezonban, a hektikusan változó időjárás miatt sok tervezett esemény elmaradt, 
vagy a legkevésbé sem optimális körülmények között került megrendezésre. 
A 2018-ban a Snowpark Eplény által indított Freestyle Workshopok mellé csatlakozott a 
Hungarian Freestyle Team csapat a Freestyle Coaching programokkal, Györki Balázs és Szita 
Richárd oktatók kezdeményezésével. mindkét csapat munkáját nehezítette az időjárás, de a 
dátum tologatások és időpont törlésekkel együtt mindenhol szép számban jelentek meg 
érdeklődők. A szervezők között a kommunikáció nagyon jól működött, az események, talán 
egy kivételével nem ütköztek, (az is egyeztetve volt) lehetőséget adva, hogy ha valaki 
szeretne, mindkettőn részt tudjon venni. (voltak akik szombaton Mátrában voltak, másnap 
pedig Eplényben) 
Idén volt alkalmam többször találkozni a pályán a 18 alatti versenyzőkkel, látni a fejlődést a 
csapatnál freestyle vonalon is, de még mindig az látszik, hogy a havon töltött kilóméterek 
számát kell növelni, a hatékonyabb edzésmunka (amire nagyon nagy szükség volt) már kezd 
szépen megvalósulni, ennek az eredménye is lassan láthatóvá válik.  
A freestyle rendezvényeken a résztvevők száma is szépen kezdett emelkedni, és sikerült jobb 
rálátást szerezni és kicsit összefogni a különböző társaságok, egyesületek által szervezett 
eseményeket.  

- Freestyle Camp is jobban integrálódott a Szövetségi szervezetbe, megújult tematikát 
követtek Rigler Miklós és Dibusz István edzői munkájának köszönhetően, illetve 
szorosabb együttműködést kezdtek Eplénnyel is. 

- Nitro Camp a tavalyi szezontól kezdve áthelyezte a bázisát Murauba, Schladmingból, 
így kicsit a közönség is megváltozott, az ottani park sokkal jobban használható a hazai 
versenyzési szintű snowboardosoknak, junioroknak. A Freestyle OB 2. és 3. 
helyezettje (Kovács Levente, Garamvölgyi Olivér) is kint volt ezekben a táborokban, 
és sokat edzettek a Kreischberg parkban. Ezek a táborok, nem kimondottan a 
freestyle vonalra álltak rá, viszont az elmúlt 2-3 szezonban egyre több igény 
jelentkezett a hótalpas és splitboard túrákra a táborozók körében. Ennek az 
infrastruktúráját kezdtük kialakítani ebben a szezonban. Ez ugyan a versenysporttól 
távol áll, de be lehet vonzani több támogatót a sportághoz, illetve a már kevésbé aktív, 
nem versenyszerűen sportolóknak is egy új, leginkább rekreációs lehetőség, ráadásul 
egyre népszerűbb már a Magyar közönség sorai között is. 

- Freestyle Workshopok, Eplény 
- Freesyle Coaching, Mátra, Chopok 
- Panka-Boti Campek, Girl Camp, Turracher Höhe 

Versenyek tekintetében az OB és a ShowDown volt a 2 havas freestyle esemény, ezeken a 
sportorvosi kérdést is úgy látszik, hogy sikerült tudatosítani a versenyzőkben. Ez a két 
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rendezvény a hazai freestyle legfontosabb megmozdulása, az OB-val kapcsolatban viszont 
át kell gondolni a dátumot, mivel a február vége nagyon bizonytalan időjárás szempontjából. 
 
Nagyon fontos a hazai edzéslehetőségek megteremtésének a kérdése, hiszen így lehet 
költséghatékonyan viszonylag folyamatos edzésmunkát végezni. Ez abból is látszik, hogy a 
FSOB-n a felnőtt kategória 2-3. helyezettje Kovács Levente, Garamvölgyi Olivér) az Eplényi 
Shaper csapat tagjai, Olivér helyi oktató is, akik szezononként 5-8 napot töltenek külföldi 
pályákon. 

- Eplényben már stabil, 10 éve működő park áll rendelkezésre, a szezon nagy 
részében, 4-5 fős shaper személyzettel, a freestyle edzési lehetőség itt adott. Nagy 
hátrány viszont hogy slalom pályát sajnos nem igazán lehet tűzni, mert a pályák nem 
elég szélesek hozzá, 1-1 pálya teljes lezárása pedig nem igazán lehetséges, 
legalábbis a főszezonban. Idén kijelöltük a helyet egy BX start szekciónak, amit 
szeretnénk az őszi földmunkákkal megvalósítani. 

- Mátraszentistvánon a slalom edzéseknek jó körülményeket tudnak biztosítani. A Park 
adottságai is jók, hátrány a föld alap hiánya, és a nagyjából állandó park 
személyzet/shaper csapat hiánya. A Síparkos elemek, nagyon jók csak a 
karbantartásra kell odafigyelni, ez szintén a shaperek dolga kell legyen. 
 

A fenti témában a legfontosabbnak a karbantartott park, Bx start szekció, slalom pályát 
tartom. Ennek feltétele a számon kérhető személyzet, aki ezt hatékonyan meg tudja oldani. 
Erre az idei szezon elején találtuk ki azt a megoldást, hogy sport egyesület kezébe kell adni 
a park karbantartását a sípálya üzemeltetővel egyeztetve/szerződve. A pálya (üzemeltető) 
adja a helyet, ratrak órát/gépkezelőt, hóágyúzást, az egyesület a shaper csapatot, 
rendezvény, edzés esetén a park személyzetet, illetve saját rendezvényeket szervez a 
pályára. Az egyesület a bevételeiből finanszírozza a rendezvényeket és a park karbantartását. 
Eplényre ez a modell a következő szezontól indul el, az egyesület idén februárban került 
bejegyzésre Ámos-Hegyi Grund Snowboard Sport Egyesület (GRUND S.S.E.) néven. Ezt a 
megoldást lehet alkalmazni Mátraszentistván esetében is a shaper kérdés megoldására. 
 
A mostani helyzetben, azt látom, hogy a freestyle szakág újraindítása sikeresnek mondható, 
természetesen sok munkára van még szükség, de a folyamat elindult, ha a lelkesedés 
megmarad, a motivációt fent tudjuk tartani (Szövetségi és egyesületi szinten) akkor már 1-2 
szezonon belül hatalmas minőségi fejlődés lehet a snowboard sportban verseny és 
szabadidős szinten is. 
 Mivel az előző 2 évben nagyon jó volt a hóhelyzet és mindenki pozitívan állt az elkövetkező 
szezon(ok)hoz. Most viszont egy nehéz, változó időszakot élünk, és a legfontosabb most, 
hogy megmaradjon a motiváció a szervezők, edzők, versenyzők részéről. Ebbe kell most 
extra energiákat beletenni a jövő szezonban (is). Szükség van még legalább 1 havas 
versenyre, hogy kupasorozatot lehessen csinálni. Itt a Márc 15.-i Murau benne volt a 
pakliban, csak elmaradt, de ez nagyon fontos lenne, de a legoptimálisabb, ha még ezen 
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kívül is lenne egy verseny. Régi terv a Banked slalom verseny megrendezése is, ez sajnos 
idén nem valósult meg, de a következő szezonban újra nekifutunk. 
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Sümegi Péter, elnökségi tag és Szövetségi kapitány beszámolója 
 
 
Versenysport 
Szövetségi Kapitányként idén a versenysportra igyekeztem nagyobb hangsúlyt tenni, a 
beszámolómat is ezzel a témával nyitnám.   
A 2019/2020-as szezont nagyjából egy 65-70%-os kihasználtságú szezonra tudnám 
értékelni, ami 3 fő tényező miatt alakult ennyire gyengén: 

- egyéni és csapat edzésmunka folyamatosságának hiánya 
- rendkívül gyenge időjárási körülmények 
- COVID-19-es járvány 
1. Nem sikerült időben egy mindenki számára megfelelő edzésprogramot összeállítani, 

ami a csapat nagyrészének megfelelt volna. Továbbra is hiányzott egy saját bázis, 
ahova stabilan járhatnának edzeni a versenyzők. Az ideális ár/érték arány megtalálása 
időbe tellett a táborok szervezésénél, a helyszínek kiválasztásánál. A versenyzők nem 
tudtak folyamatos edzésmunkát végezni, sokan 1-2 edzőtábort választottak, de ezek 
hatékonysága teljesen bizonytalan volt az időjárási körülmények és a helyszín 
biztosította lehetőségek miatt. Korrekt felkészülésen nagyjából 5-6 versenyző esett 
át. A többiek hol jelen voltak, hol hosszú időre eltűntek a rendszerből, ezáltal a 
versenyzésre alkalmas keret igencsak szűk lett. 

2. Az évről-évre egyre ijesztőbb képet mutató időjárási körülmények idén talán a 
legkeservesebb arcát mutatta. Rettenetesen kevés hó volt, gyakran igen komoly 
magasságokban is szakadó esővel a tél kellős közepén. A bizonytalan helyzetben 
levő sípályarendszerek, sokszor egyáltalán nem, vagy csak korlátozottan tudtak 
megnyitni, ezáltal a működőképes rendszerekben óriási túlterheltség, tömeg volt a 
pályákon, ami miatt edzésre nekünk nem tudtak pályát biztosítani.        A boarder 
cross pályákat meg – 1-2 kivételtől eltekintve - egyenesen lehetetlen volt megépíteni, 
fenntartani. Tömegesen maradtak el a versenyek. A felnőtt korú versenyzőinket 
gyakorlatilag egyetlen versenyen sem tudtuk rajthoz állítani. Tragédia!! 

3. A szezon fináléjára tervezett pontszerző körútjaink, tapasztalatszerző versenyeink, 
levezető megmérettetéseink a korona vírus járvány és a folyományaképpen kialakult 
helyzet miatt teljesen ellehetetlenültek. Működésképtelenné vált a sportág hazai és 
nemzetközi versenyrendszere. Gyakorlatilag minden, ez idei szezonba vetett maradék 
reményünket elvette (jó pontszerzési lehetőségek, ifi VB, alpin szakág nemzetközi 
szintű megindítása). Az összes sportrendezvényt törölték, a kint tartózkodókat 
önkéntes karanténra szólították fel, a világot teljesen letaglózta és megbénította a 
járvány.  
 

Mindezektől függetlenül az idei szezonra tervezett helyszínek, versenyzők, edzők, protokollok 
tesztelése nagy részben sikeres volt. Több olyan helyszínt találtunk, vagy fedeztünk fel újra, 
amivel a jövő edzőtáborainak szervezésénél is számolhatunk. Sok versenyzőnkben találtunk 
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újabb lehetőséget a fejlődésre és az általunk kipróbált edzők is számos esetben jól 
működtek, érdemes volt a szezonban velük együtt dolgozni. A feladatok delegálásán még 
van mit fejlődnünk, de rajta vagyunk. 
Sikerült néhány új szárnyat bontani, ami bizakodásra adhat okot, mint pl. a freestyle közösség 
újjáépítése Györki Balázsék által, a fiatal alpinosok támogatása, csapatépítési hajtások, 
kerekasztal megbeszélések, bizottságok létrehozása. Mindezek hatékony és gyümölcsöző 
működése a jövő zenéje. 
 
A jelenlegi versenysport helyzet SWOT analízise 
Erősségek - motiváció, egyéni 

ambíciók 
- csapatszellem 
- tanulási, fejlődési igény 

Gyengeségek - bizonytalan anyagi háttér 
- edzések rapszodikussága 
- mentális, pszichés 
hiányosságok 
- tapasztalat hiánya 

Lehetőségek - bázis teremtés 
- szakágak felépítése 
- edzők képzése 

Veszélyek - stabil jövőkép hiánya 
- motiváció vesztés 
- korlátozott lehetőségek, 
fejlődés ellehetetlenülése 

 
Az idei versenysport szezon számokban 
- cca. 15 – 20 havas edzőtábor, edzésnap, work shop (technikai, freestyle és snowboard 
cross) 
- cca. 10-12 hazai rendezésű műanyagpályás és havas verseny (freestyle és alpin 
számokban) 
- cca. 80-100 aktív versenyzőnk volt a hazai versenyrendszerben 
- cca. 50-60 magyar érdekeltségű rajtunk volt a nemzetközi versenyeken (FIS, WSF, 
Tartományi) 
- az aktív, válogatott versenyzőink átlagosan 40-50 napot tudtak aktívan a havon tölteni 
 
Jövőkép, Összegzés, Tanulságok 
Itt az idő, hogy az idei szezonból levont tapasztalatainkat mérlegre vessük, összehasonlítsuk 
az előzetesen kialakított terveinkkel és levonjuk a megfelelő következtetéseket. Értékeljük a 
versenyzőink tevékenységét és eredményességét, összeállítsuk és kihirdessük a 
2020/2021-es válogatott keretet. Megalkossuk a 2020/2021-es szezon edzéstervét és 
versenynaptárát. Létrehozzuk a megfelelő szakági csapatokat a hozzájuk felkért szakági 
edzőkkel, csapatvezetőkkel. Egyeztessünk a lehetséges jövőbeli szakmai partnereinkkel, 
mind eszközbeszerzés, mind bázis teremtés, mind egyéb edzés lehetőségek, mind mentál 
tréning okán. Mérlegeljük az edzői stábunk sportszakmai fejlődésének lehetőségeit. Illetve az 
illetékes platformokon, szakmai bizottságokkal ötleteljünk a lehetséges továbblépési 
opciókon.  
 



                                 
  Magyar Snowboard Szövetség 

  1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.   
  T: +36 30 328 63 71 
  e-mail: rozsa.harmat@msbsz.hu  

 

20 

 
 
Oktatóképzés 
Idén az oktatóképzésben megint komoly lépéseket tettünk.  
1.  Az idén TF - OKJ-s felnőttképzés keretein belül elindult 18 lehetséges sportágból 
abban a 3 sportágban vagyunk benne, akik be tudták fejezni a szakmai képzésüket időben, 
még a járvány beköszönte előtt (a Síoktatók például nem tudták befejezni a képzést) 
 Ezen a képzésen újabb 10 snowboardoktatót engedtünk át, akik reményeink szerint 
a 2020. szeptemberi záróvizsgán OKJ-s Snowboardoktatóvá válhatnak és ha SMSZ 
tagságukat kérvényezik elindíthatják a pályafutásukat a nemzetközileg is elismert 
Snowboardoktató **-os szint (IVSI minősítés), illetve a Snowboardoktató ***-os szint (ISIA 
minősítés) felé. 
2. Kiképző oktatóként - másodmagammal, Pethő Balázzsal - az első snowboardosok 
vagyunk, akik megkapták itthon, hazai, SMSZ keretek között a Snowboardoktató ***-os 
minősítést és ezzel együtt az ISIA kártyát (hivatásos oktató). 
3.  Első snowboardosként az SMSZ beválasztott a 10 fős Szakmai Bizottságába, amely 
az SMSZ tevékenységének sportszakmai működését határozza meg. Mindez azért rendkívül 
fontos, hogy elérjük a régóta dédelgetett álmunkat, azaz létrejöjjön az átjárás a havas sportok 
képzési rendszerei között, a snowboardoktatók síoktatóknak tanulhassanak és a síoktatók 
snowboardoktatóknak tanulhassanak az SMSZ rendszerében, ha a szükséges feltételeket 
teljesítik. Ezzel a szakmai fejlődésre egy újabb utat nyithatnánk a mindkét havas sportot űző 
sportoktatóknak. 
4. Továbbra is sikeresek a 2. Sporteszköz koordinációs táboraink, amelyekben síoktatók 
kapják meg a Snowboardoktató *-os képzés tömörített változatát, tehát az alapvető 
snowboardoktatói tematikát és hozzátartozó snowboard technikai alapcsomagot 
mozgáselemzéssel, hibajavítással. Idén két ilyen tábor is összejött: az első a szokásos, 
kapruni SMSZ koordináció előkoordinációs részén, a második a Freeride Club 
snowboardoktatóinak Turracher Höhén.  
5.  Egyre kevesebb, de idén is volt olyan régebben végzett OKJ-s snowboardoktató 
(2008/2009-es évfolyam), aki szeretett volna becsatlakozni a hazai vérkeringésbe, hivatalos 
papírt kért az SMSZ-től és ezért csatlakozott hozzánk egy koordinációs táborra az idei 
évfolyamhoz. 
6. Végre sikerült elindítanunk a Snowboardoktatói adatbázisunkat az MSBSZ honlapján. 
Már csak az adatokat kell feltölteni az újabb jelentkezőknél, de a keretrendszer és 8-10 oktató 
anyaga már fent van.  
7. Megalkottuk a Snowboardoktató ** és a Snowboardoktató *** modulrendszerét. 
8.  Létrejött egy snowboardoktatókból és edzőkből álló Szakmai Bizottság, amely a 
sportág szakmai fejlődéséért kíván tevékenykedni képviselve az összes oktatói szintet és az 
összes szakágat. 
 
Az idei szezon oktatóképzési aktivitásai 
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2019. november 3. – 7. – Kaprun, SMSZ koordinációs tábor_2. Sporteszköz képzés 
2019. november 30. – TF Snowboardoktató képzés 1. Szakelméleti nap 
2019. december 15 – 18. – Turracher Höhe_2. Sporteszköz tábor  
2020. január 3 – 5. – Chopok Snowboardoktató képzés Koordinációs tábor  
2020. január 23. – Visegrád Snowboardoktató képzés Koordinációs nap 
2020. február 23. – TF Snowboardoktató képzés 2. Szakelméleti nap  
2020. február 28 – március 4. – Gerlitzen Snowboardoktató képzés Vizsgatábor  
2020. március 9. – Mátraszentistván Snowboardoktató képzés Pótvizsga nap  
 
Haladunk szépen egy Úton, aminek reményeim szerint egy magasan képzett 
snowboardoktatói közösség lesz az eredménye, akik hatékonyan képzik a jövő 
snowboardosait, az utánpótlást! 
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Bekényi Ádám, Utánpótlás vezető edző beszámolója 
 
 
Ebben a szezonban a célkitűzéseim közé a következők kerültek: A Magyar Snowboard 
Szövetség látókörébe minél több utánpótlás korú diák felfedezése valamint a hazai 
versenyrendszerbe való beintegrálásuk. Ezen felül a már meglévő versenyzőink további 
fejlődésének biztosítását és a nemzetközi porondon való eredményességük emelése.  
 
Az évadot a hagyományos tatai edzőtáborral kezdte meg a BX-es csapat. A felkészülés kiváló 
körülmények között és kifogástalan időjárási viszonyok mellett zajlott. A versenyzők a nyári 
edzéseket rendre elvégezték, így jó alapokkal érkeztek a táborba, ahol tovább folytattuk a 
felkészülést a havas edzésekre.  
Szeptemberben zajlott le a fizikai állapotfelmérő, ahol szinte a teljes - egészséges - 
válogatottat részt vett valamint a nemzetközi versenyekre aspiráns versenyzőket is. A 
megmérettetésen a versenyzők 90% jól teljesített, azaz versenyzésre alkalmasnak véltük, míg 
két versenyző pótbemutatásra szorult. Ez a pótlás november végéig megtörtént.  
 
A csapat az őszi időszakot edzőtábotokkal kezdte Hintertuxon, Kaprunban, Schladmingban 
és Murauban. A versenyszezont megelőző sportágspecifikus edzőtáborokat 
Flachauwinklben tartotta a magyar csapat, ahol egy startszekcióval rendelkező kisebb BX 
pályán készülhetett a versenyekre. 
 
A versenynaptár összeállításánál  10-13 nemzetközi SBX verseny volt tervbe véve. Ezen 
versenyek közül sokat lemondtak, és így kevés versenyen tudtak rajthoz állni 
snowboardosaink.  A szezon két legfontosabb versenye a Laussanne-ban megrendezésre 
kerülő YOG, valamint a junior világbajnokság volt St. Lary-ban.   
A megelőző szezon junior világbajnokságán, Reiteralmon lehetett kvótát szerezni a svájci 
rendezési Ifjúsági Olimpiára. Első körben nem szereztünk indulási jogot a versenyre, de idővel 
a visszamondások révén kaptunk két lány és egy fiú indulási lehetőséget. A MOB döntése 
révén ezzel a lehetőséggel nem élhettünk, hiszen érthetetlen módon egy lány és egy fiú 
kvótát visszaadtak. Így csupán egy lány részvételét támogatták, pedig két nagyszerű 
képességű versenyzőnk is várta az indulás lehetőségét. E sajnálatos esemény miatt 
szétlövéssel kellett döntenünk, hogy ki vegyen részt ezen a rangos versenyen. Hóhiány miatt 
csak Reiteralmon volt megfelelő mennyiségű hó, ahol egy BX pálya első negyedében tudtak 
versenyezni sportolóink. Fotocellás időméréssel időfutamokban is és egymás elleni 
versenyben is összemérték tudásukat. Ezek után Vincze Zsófia került ki győztesen.  
 
Versenyekről: 
Brunner Blanca, a finnországi Pyhatunturiban megrendezésre kerülő nemzetközi 
edzőtáborban vett részt, mely végén elindult a helyszínen szervezett FIS versenyen. A 
mezőny igen erős volt, melyet jól fémjelez, hogy a mezőny tagja volt többek között az olimpiai 
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arany és bronzérmes Eva Samkova valamint a teljes francia világkupa csapat is. Blanca jól 
versenyezve a 22. helyet szerezte meg. 
Ezt követően a magyar versenyző Olaszországban állt rajthoz Coleren. Nagyszerű kvalifikciós 
futamot futott. Az első napon 24. míg a második napon az előkelő 8. helyet szerezte meg, 
amiért 57,6 FIS pontot kapott. A következő megmérettetése Svájcban, Flumserbergben volt, 
ahol első nap 31. a második napon 32-ként ért célba. A csonka szezon zárásaként Kühtaira 
utazott. Itt is kiemelkedő időfutamot futott, és a kiesés szakaszt a 7. legjobb idővel kezdhette 
meg. A versenyt szélsőséges időjárás jellemezte, így nehéz volt jó teljesítményt nyújtani. 
Ennek ellenére Blanca mindkét nap a 14. helyen végzett 23,4 FIS pontot szerezve. 
 
Vincze Zsófia Olaszországban kezdte a felkészülést Cervinián, majd számára is Ausztriában 
a fizikai felkészülés következett. Ezt követően Pitztalon edzett majd vett részt az év első 
európai versenyén, ahol egy 19 és egy 29. helyezéssel nyitotta a szezont. Ezt követően Isola 
következett Franciaországban egy Junior versennyel. Zsófinak nagyon feküdt a pálya, már 
az első edzőnapon megtalálta a megfelelő nyomvonalakat. A versenyen remek kvalifikációs 
futam után mindkét nap nagydöntőzött, ahol két 4. helyezést szerzett, ami 65 és 55 FIS 
pontot jelentett számára. Innen Puy St. Vincentben megrendezésre kerülő felnőtt Európa 
Kupa lett volna a következő verseny, de sajnos az edzésen esett Zsófi, így nem tudott rajthoz 
állni a megmérettetésen.  
Svájc következett számára, az Ifjúsági Olimpia. Lausanne-ban  nem túl jó körülmények vártak 
a versenyzőkre, a fenntarthatóság jegyében helyi tömegközlekedéssel oldották meg  a 
versenyzők utaztatását, mely a snowboardosok számár a napi öt órát jelentett. A waxolási 
lehetőségek is mostoha körülmények között zajlottak, hiszen a pálya mellet egy ablak nélküli 
pajtában kaptunk erre helyet. Tetézte a gondunkat az, hogy a waxolást is este hat óráig 
lehetett végezni, mert utána elment az utolsó vonat is, amivel le lehetett menni a hegyről. 
Ráadásul a csapatvezetői értekezlet Laussanneban volt délután. Így szinte lehetetlen volt 
összeegyeztetni a snowboard szervizelést és a megbeszéléseket. Maga a pálya 
világszínvonalú volt, egy kicsit erős startszekcióval. Az első napi edzést a sok baleset miatt 
15 perc után lefújták, majd másnap is csak fejenkét 2-3 kört tudtak megtenni a versenyzők.  
A versenyen teljesen érthetetlen módon nem tartottak időfutamot, mely révén a sok esetben 
kevés információ tartalmú FIS pontok alapján sorolták két csoportba az indulókat. Itt 
csoporton belül körmérkőzést vívtak egymással a snowboardosok. A csoport első négy 
helyezettje jutott a végső döntőbe. Zsófi jól versenyzett, körről körre jobba oldotta meg a 
pályát, de végül nem sikerült beverekednie magát a legjobb négybe. Végül egyéniben a 19. 
helyezést szerezte meg.  
Csapatversenyt is rendeztek ahol a két magyar versenyző mellé egy szlovén és egy román 
csatlakozott. A verseny során pont a Magyarok futamában romlott el a startgép, így 40 percet 
állt a verseny. Ennek ellenére az első előfutamot sikerrel vette a kelet európai különítmény, 
és bejutott a legjobb 16 közé. A következő futamban nagyon erős ellenfelekkel találta 
szemben magát a négyes és kiesett a versenyből. A 15. helyet szerezték meg.  
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A magyar versenyző ezt követően Németországban folytatta idényét, ahol elég rossz 
körülmények várták az indulókat. Edzést nem is tartottak, majd az első napi versenyt 
követően a viadalt törölték a pálya alkalmatlansága miatt. Ezen a versenyen 33-ként ért célba. 
Svájcban Flumsbergerbe utazott a mezőny, hiszen sehol máshol nem volt megfelelő 
mennyiségű hó ahhoz, hogy SBX versenyt rendezzenek. Ezen a versenyen egy 21. és egy 
27. helyezést szerzett.  
Grasgerhenben ismét megpróbálkoztak versenyt szervezni, méghozzá Európa Kupát. Az 
első napi verseny Vincze Zsófi 36. lett, a másnapi versenyt törölték ismét.  
Kühation fejeződött be ideje korán a versenyszezon, ahol ismét nagyszerű versenyt 
rendeztek. A magyar versenyző első napon egészen a kisdöntőig menetelt, amit meg is nyert, 
így 5. lett a versenyen 58,5 FIS pontot szerezve. A másodi napon a nagyszerű versenyzést 
követően vezető pozícióból bukott és kiesett a versenyből.   
 
Nagy létszámmal vettünk részt a kühtai versenyen. Két újoncot is avatott a BX csapat Mazalin 
Tibor és Tóth Benedek személyében. A pálya kiváló volt, az időjárás változó. Az első napon 
nagy szél, és havazás nehezítette, míg a második napot napsütés jellemezte. Sajnos a 
világjárvány rányomta bélyegét az eseményre, hiszen kevés korosztályos versenyző indult a 
versenyen. A Junior mezőny szép számú volt a körülmények ellenére. A csapat tagjai az első 
megilletődött körök után egyre magabiztosabb köröket teljesítettek és a versenyen 
összeszedetten álltak rajthoz.  
 
A Verseny eredményei: 
Junior 
Vincze Zsófia  5.  17. 
Brunner Blanca 14. 13. 
Marosvölgyi Márkó 41.  49. 
Mazalin Tibor  54.  49. 
 
U13  
Tóth Benedek  3. 3. 
Tóth Emma  2. 2. 
 
U15 
Bakanek Lili  1. 2. 
Nagy Zsófia  2. 4. 
Tóth Lili  DNS 1. 
 
A további versenyeket törölték, a szezont befejeződött. Az év elején kitűzött célok közül nem 
sikerült mindent megvalósítani, hiszen kevés új snowboardost sikerült felfedeznünk, habár a 
nagy sikerű hazai versenyeken indultak új indulók is. A nemzetközi versenyeken indult új 
versenyzőnk, és a többrétű edzőtáboroknak köszönhetően a már meglévő versenyzőink 
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sokat fejlődtek csúszástechnikában. A versenytapasztalat nagy számban nem tudott fejlődni 
idén a kevés versenylehetőség miatt. 
Bízom benne, hogy a következő versenyszezon szerencsésebb lesz, több hó fog esni, és 
több számunkra megfelelő versenyt fognak rendezni Európában.  
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Dibusz István, utánpótlás edző 
 
 
Műanyagpályás Kupasorozat 
 
A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan 3 helyszínen (Pestszentlőrinc, Pasarét, Budajenő) 
szerveztünk versenyeket Groms-tól a Kids korcsoportig bezárólag. A 4Seasons Síiskolában 
Gerencsér Rita, a VASAS-nál Krakkler Kata, míg a WAX Klub-ban a Martinez házaspár voltak 
azok, akik teljes mellszélességben az eseményeink támogatói és sokat tettek ezek 
sikeressége érdekében. Továbbra is cél, hogy már szeptembertől tudjunk lehetőséget 
biztosítani a műanyagpályán snowboardozó gyerekek számára, ezért szeretném megtartani 
a szeptember-október-november sorrendet a helyszínek tekintetében, mely egyébként a 
síiskolák részéről is kérés/elvárás. Továbbá van igény, mind a házigazdák, mind a szülők 
részéről a tavaszi (március, április, május) megmérettetések jelenlétére is. Idén tavasszal a 
COVID19 vírus miatt kialakult helyzet sajnos nem tette lehetővé ennek lebonyolítását. 
 
Versenyzők: 
Versenyeinken összesen 30 rider-t regisztráltunk, 15 lányt és 15 fiút. Az első műanyagpályás 
generáció  (Nagy Zsófia, Bakanek Lili, Barabás Bálint, Pintér Márton, Farkas Zoltán, stb.) 
felnőtt. A velünk együtt dolgozó edzők csapataiban jelenleg generációváltás zajlik. Így a 
szakembereinknek hasonló erőfeszítéseket kell tenniük a toborzás/tehetségkutatás 
érdekében, mint 4 évvel korábban a program beindítása idején. A korcsoportok 
véglegesítése, illetve a Junior kategória „kizárása” keltett némi felháborodást a szülők 
körében, mely havas szezon idejére csillapodni látszott. Fontos lenne, hogy a jelenleg 
működő Groms, Kids, Rookie, Junior besorolások ne változzanak.  
 
Versenyzők számának megoszlása síiskolák szerint: 
4Seasons Sí-és Snowboardiskola & Naturelle: 16 fő 
VASAS- Pasaréti Síiskola: 8 fő 
WAX Klub: 3 fő 
FreeRide Club: 2 fő 
G2S: 1 fő 
 
Műanyagpályás versenyek: 
2019. 09. 29. 4Seasons Kupa (slalom 20 fő / freestyle 13 fő) 
2019. 10. 20. Vasas-Pasarét Kupa (slalom 25 fő / freestyle 16 fő) 
2019. 11. 10. WAX Klub Kupa (slalom 25 fő / freestyle 15 fő) 
 
Szponzor(ok): 
Évek óta jó kapcsolatot ápolok a Store13 Snowboard Szaküzlet tulajdonosával, Szaplonczay 
Péterrel, illetve közvetlenül kolléganőjével, Farkas Ágnessel. Úgy, ahogy korábban, így idén 
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is vásárlási utalványokkal, illetve apróbb tárgynyereményekkel (pl. sapka) tudtuk emelni általuk 
az eredményhirdetések fényét. Továbbá az eseménypóló ellőállítási költségének felét 
vállalták magukra.  
 
Fotós: 
Továbbra sincs stabil fotográfus a szervezői stábban. E területen fejlődnünk kell. 
 
Grafikus: 
Hartmann Jani nagyon igényes és gyors munkát végez. Nincs számára lehetetlen és nagyon 
rövid határidőre sem mond nemet. 
 
Segítők: 
Az indítói bírói „székben” Bekényi Ádám és Sümegi Péter foglalt helyet. Bízom benne, hogy 
továbbra is számíthatok majd a jelenlétükre. Az egyéb teendőkhöz a humán erőforrást 
leginkább az adott helyszín biztosította. Azonban állandó segítőként két junior 
snowboardosunk, Marosvölygi Márkó és Mazalin Tibor dolgozott, mindhárom alkalommal a 
kezem alá. Ezt a „hagyományt” szeretném tovább vinni. Céljaim között szerepel a juniorok 
effajta aktivizálása, ezáltal a fiatalabb generációk  támogatására való ösztönzésük.  
 
Speaker: 
A speaker-i teendőket többnyire Jelisztratov Szergej látta el. 
 
Web: 
Tóth Dia megjelenése nagymértékben emelte a web-es felületeken való megjelenésünk 
színvonalát.  
 
 
Havas Kupasorozat 
 
A műanyagpályás megmérettetésekhez hasonlóan 3 kupafutamot terveztünk (Eplény, 
Mátraszentistván, Murau) mindkét szakágban (Slalom, Frrestyle) Groms-tól a Junior 
korcsoportig.  
 
Január/Freestyle Workshop, Showdown: 
A havas szezon, immár második éve, az eplényi Freestyle Workhsoppal indult. Mely az 
eredeti kiírástól eltérően december 28-a helyett január 5-én került megrendezésre a 
hóviszonyok miatt. Az első futamot (Showdown), ugyanezen a helyszínen, három héttel 
később rendeztük. Mindkét esemény tekintetétben szót érdemel Hartmann Jánosnak és 
csapatának a szervezésben vállalt főszerepe, illetve a Síaréna marketing vezetőjének, László 
Márknak a támogató hozzáállása.  
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Február/FS OB: 
Az Országos Bajnokságnak ismét a mátraszentistváni Sípark adott otthont. Február 21-én a 
Slalom, másnap pedig a Freestyle országos bajnoki címek találtak gazdára. 
Március/Havas Szezonzáró: 
A COVID19 vírus miatt kialakult helyzet sajnos nem tette lehetővé ennek lebonyolítását. 
 
Slalom versenyzők: 
Slalom szakágban összesen 54 nevezőt regisztráltunk (24 lány, 30 fiú), melyből 27-en 
mindkét megmérettetésen rajthoz álltak.  
 
Versenyzők számának megoszlása korcsoportok szerint: 
Korcsoport: Lány: Fiú: 
Groms 3 fő 8 fő 
Kids 6 fő 6 fő 
Rookie 9 fő 7 fő 
Junior 6 fő 9 fő 
Összesen: 24 fő 30 fő 

 
Versenyzők számának megoszlása síiskolák szerint: 
4Seasons Sí-és Snowboardiskola & Naturelle: 15 fő 
VASAS- Pasaréti Síiskola: 8 fő 
Fogarasi Síiskola: 4 fő 
WAX Klub: 2 fő 
FreeRide Club: 2 fő 
Felső-Mátrai DSE: 1 fő 
Hópárducok SE: 1 fő 
 
Freestyle versenyzők: 
Freestyle szakágban összesen 36 nevezőt regisztráltunk (12 lány, 24 fiú), melyből 14-en 
mindkét megmérettetésen rajthoz álltak.  
 
Versenyzők számának megoszlása korcsoportok szerint: 
Korcsoport: Lány: Fiú: 
Groms 0 fő 8 fő 
Kids 4 fő 5 fő 
Rookie 6 fő 4 fő 
Junior 2 fő 7 fő 
Összesen: 12 fő 24 fő 

 
Versenyzők számának megoszlása síiskolák szerint: 
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4Seasons Sí-és Snowboardiskola & Naturelle: 10 fő 
Fogarasi Síiskola: 9 fő 
VASAS- Pasaréti Síiskola: 3 fő 
Felső-Mátrai DSE: 1 fő 
 


