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A Magyar Snowboard Szövetség elnökségének 
szakmai terve a 2020-as évre 

 
 
 

Működés – szervezet fejlesztés 
 
 
 
Munkavállalók 
 
A Szövetség a tavalyihoz hasonlóan jelenleg 2 munkavállalót foglalkoztat, a Főtitkárt és egy 
Asszisztenst. A főtitkár és asszisztense a Szakszövetség hivatali apparátusának munkáját és 
gazdálkodását irányítja a közgyűlési és elnökségi határozatok keretei között. Kapcsolatot tart 
az állami és önkormányzati sportigazgatási szervekkel, ellátja az adminisztrációs feladatokat. 
A főállású főtitkár és részidős asszisztens (mindketten garantált bérminimumon) a szezonban 
a megnövekedett munkamennyiség miatt a hivatalos munkaidejükön felül további napi több 
órákban végzik a Szövetség működéséhez nélkülözhetetlen feladatokat (adminisztráción, 
szakmai és pénzügyi anyagokon túl a versenyzők edzéssel és versenyzéssel kapcsolatos 
ügyeit, versenyszervezés feladatait).  
A téli időszakban az egész Szövetség (elnökség, főtitkár, asszisztens, szövetségi kapitány) 
nagyjából minden második hétvégét is „terepen” tölti a hazai versenyek szervezésével és 
lebonyolításával, hiszen anyagi forrás hiányában erre mást megfizetni nem tudunk. 
 
 
Külsős szakemberek 
 
Szövetségünk számára ma már elengedhetetlen a főtitkár munkáját segítő külsős 
szakemberek bevonása. Ilyen például a könyvelési és a jogi munkák elvégzése, amelyek az 
állandó változó szabályok miatt naprakész szakmai tudást igényelnek. 
 
 
Kommunikáció 
 
A sportág fejlődéséhez fontos a snowboard sport szakmai és társadalmi megítélésnek pozitív 
irányú elmozdulása. Mind a sportágban való sportolói és szakmai részvétel, mind a támogatói 
(szponzorációs) kör bővítéséhez szükséges a jelenlegi kép formálása. Emellett kiemelten 
fontos, hogy mind a szülői, meglévő és potenciális sportolói kör megszólítása, folyamatos 
hazai és nemzetközi sportági aktualitásokkal való elérése a korosztálynak és a kornak (2019) 
megfelelően történjen, ugyanis csak így lehet a megfelelő hatékonyságot és ingerküszöböt 
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elérni, Így a Snowboard Szövetség korszerű kommunikációs csatornák és eszközök 
segítségével igyekszik elérni ezeket a célokat. 
A sport iránt -az erős nemzetközi s kiemelten olimpiai érdeklődés és fókusz miatt is - már 
nem csak a szűk, szakmai sportmédiumok érdeklődnek, hanem a mainstream, általános, 
országos napilapok, televíziók, internetes portálok is. Az olimpiai sportággá emelkedett 
slopestyle és big air a kimagasló eredményeket elért snowboardosunk: Fricz Botond, 
valamint a folyamatos, intenzív, hírértékre specializálódott kommunikáció miatt permanens a 
jelenlét a médiumokban. 
A kommunikációs stratégia a hazai és külföldi versenyekre, továbbá a hazai tehetségekre, 
valamint az utánpótlás eredményeire helyezi a hangsúlyt. 
Ennek folyamatos és szakszerű működtetéséhez a szövetségnek szükséges egy dedikált 
kommunikációs szakemberrel / céggel együtt dolgozni, hogy meg tudjunk felelni a saját és 
sportág hazai és nemzetközi elvárásainak. 
 
 
Irodai apparátus 
 
A szövetségünknek Magyar Sport Házában bérel irodát, melyet méreteiben már régen 
meghaladtak a szövetség igényei így infrastrukturálisan további fejlesztésre szorul egy, 
tárgyalóképes, könnyen működtethető nagyobb iroda kialakításával.  
 
 
Beruházás 
 
A hazai síterepekkel egyeztetések folynak, téli (s akár nyári) edző pályák kialakításának 
lehetőségéről. Ilyen terv egy „kezdő freestyle park”, amely olyan elemeket tartalmaz, 
amelyeken gyerekek is tudnak gyakorolni és tanulni, hogy a freestyle alapjait elsajátíthassák 
biztonságos környezetben. Ennek megléte lehetővé tenné, hogy nem csak a régiós 
iskolákból, de proaktívan „workshopok” szervezésével távolabbi régiókból is érjünk el, 
vonzunk ide és a sportágba újabb érdeklődőket. 
A mostani ciklusunk egyik kimondott fejlesztési iránya a freestyle szakág, amely összhangban 
van nemzetközi figyelemmel, illetve annak mérlegelésével, hogy az adott szakág milyen 
eséllyel és hatékonysággal érhet el olimpiai eredményt közép és hosszútávon. A freestyle 
edzésekhez szükséges mobil és/vagy fixen telepíthető elemek számát szeretnénk bővíteni a 
következő szezonban. 
Fontos megjegyezni, hogy a létesítmény fejlesztések tervei és céljai bőven túlmutatnak a 
sportág specifikus hasznoknál, mert a bevonható „tömeggel” nemcsak az élsport alapját, a 
szabadidő sport tömegét tudnánk növelni, hanem a téli időszakban is tudnánk az aktív hazai 
életmódot népszerűsíteni a gyerekek körében (freestyle park). Ezeket együtt véve a 
szövetség meglátása szerint rekreációs céllal 3-4 ezer gyermeket verseny felkészülési céllal 
pedig 4-500 gyermeket tudnánk elérni és mozgatni ezekkel a beruházásokkal szezononként. 



                                 
  Magyar Snowboard Szövetség 

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

 

3 

 
Hozadékai 
 
- A pályához hozzáfér a szabadidősport is, ami bővítheti a versenyzői bázist és kedvet 
-  Nemzetközi (Regionális és FIS) versenyek rendezése. A Cseh példa alapján, 3 év alatt 
eljuthatunk Európa Kupa rendezési szintre.  
Ezekhez a beruházásokhoz technikai eszközök beszerzése, gyártása, illetve föld és 
terepmunka szükségesek. A finanszírozása tekintetében a szövetség jelenleg a szükséges 
összeg töredékével rendelkezik, azonban igyekszik a partnerekkel egyeztetni, illetve esetleg 
FIS pálya minősítés esetén nemzetközi támogatást szerezni. 
 
 
 

Versenysport 
 
 
Olimpiai kvalifikáció 
 
A 2020/21-es szezon már a 2022-es Pekingi Téli Olimpiai kvalifikációs időszaka. Az összes 
kvalifikációs verseny összeadott eredménye alapján kialakult az a világ ranglista, melyről az 
első 30 fő vehet részt az Olimpiai Játékokon. Legfőbb esélyesünk Fricz Botond freestyle 
snowboardos, aki eddigi eredményei alapján nagy eséllyel kvalifikálhatja magát. A 2020/21-
es szezon során rendkívül fontos, hogy az összes kvalifikációs versenyre eljusson és minél 
jobb helyezéseket érjen el, hiszen ez az Olimpiai kvalifikáció kulcsa. Az első verseny 2020 
augusztusában Új-Zélandon lesz, így előtte a nyár folyamán reményeink szerint a helyszínen, 
megfelelő téli körülmények között készülhet a legfontosabb szezonra, amit a jelenlegi 
pandémiás helyzet nagyban megakadályozhat. 
 
Várható kvalifikációs versenyek 
2020. 08. 27-29.  Cardrona (NZL)  Slopestyle  Világkupa 
2020. 09. 04-06.  Cardrona (NZL)  Big Air   Világkupa 
2020. 09. 31.  Modena (ITA)   Big Air   Világkupa 
2020. 11. 13.  Budapest (HUN) Big Air   Világkupa 
2020. 11. 26-28. Beijing (CHN)  Big Air   Világkupa 
2020. 12. 19.  USA   Big Air   Világkupa 
2021. 01. 09.  Düsseldorf (GER)  Big Air   Világkupa 
2021. 01. 13-15. Seiseralm (ITA) Slopestyle  Világkupa 
2021. 01. 20-22. Laax (SUI)  Slopestyle  Világkupa 
2021. 02. 03-05. Mammoth (USA) Slopestyle  Világkupa 
2021. 02. 19-27. Zhangjiakou (CHN)  Slopestyle & Big Air VILÁGBAJNOKSÁG 
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2021. 03.12-14. Calgary (CAN)  Slopestyle  Világkupa 
2021. 03. 25-27. Spindleruv (CZE) Slopestlye  Világkupa 
 
 
Válogatott versenyzők 
 
A további válogatott keret számára a Magyar Bajnokság költségeit és három havas edzőtábor 
költségeit tervezzük fedezni a támogatásból. A válogatott keret létszáma 7 fő + 2 edző.  
Elsősorban Ausztriában, Csehországban és Németországban megrendezésre kerülő 
nemzetközi versenyeken és Európa Kupákon vesznek részt. A válogatott keret tagjai számára 
a legszínvonalasabb magyar verseny a Magyar Bajnokság, ahol nem csak a versenyen való 
részvétel fontos, hanem hogy a kiutaztatott fiatal tehetségek közös edzésen vehetnek részt 
a válogatott tagjaival, ill. a verseny után délutánonként technikai edzést tartanak a fiatalok 
számára. 
 
 
 

Utánpótlás 
 
 
Utánpótlás program 
 
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a 6 éve indított program sikeres, betöltötte szerepét, de a 
folytatáshoz frissítésre van szükség. A fenntartható fejlődéshez 2 pillért kell megerősítenünk: 
 

- A meglévő utánpótlás állományt növelni kell, az alsóbb korosztályokban folytatni kell 
a tehetségkutatást. Erre az eddigi két forrás – a diákbajnokság és a műanyagpályás 
versenysorozat – már kevés, az ezekben található lehetőségeket kiaknáztuk. A 
továbbiakban szükséges elindítani egy olyan iskolai programot, amivel szélesebb 
körben tudjuk megszólítani a 8-14 éves korosztályt. 

- A meglévő versenyző állománynak biztosítanunk kell a fejlődés lehetőségét. Ehhez 
szükség van szakképzett edzőkre. 
§ Anyagilag motiválnunk kell azokat a magyar és külföldi edzőket, akik képesek 

integrálódni a magyar havas sport viszonyokhoz 
§ A rendszerben dolgozó oktatóknak rendszeres továbbképzési lehetőségeket kell 

biztosítani és felkészültségi szintjüktől függően elhelyezni őket az 
utánpótlásképzésben 

 
A 2020/21-es szezonra tervezett tehetségkutató események: 
 



                                 
  Magyar Snowboard Szövetség 

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

 

5 

2020. szeptember: Műanyagpályás Diák Kupafutam (Pest megye) 
2020. október: Műanyagpályás Diák Kupafutam (Pest megye) 
2020. november: Műanyagpályás Diák Kupafutam (Pest megye) 
2021. január: Havas Diák verseny (Eplény) 
2021. február: Országos Snowboard Diákbajnokság (Mátraszentistván) 
2021. február: Havas Diák verseny (Visegrád / Mátraszentistván / Eplény) 
2021. április: Műanyagpályás Diák Kupafutam (Pest megye) 
 
A tehetségkutató versenyek rendezésének főbb költségei a versenyszervezési és 
pályahasználati díjak, a szállás és síbérlet költségek, valamint a díjak és oklevelek. 
 
 
Az utánpótlás tervezett programja a 2020/ 21-es szezonra: 
 
A 2019/20-as szezonban több alkalommal is 15-18 fős magyar utánpótlás csapat állhatott 
rajthoz nemzetközi versenyeken. A jövő szezon hivatalos nemzetközi (FIS) versenynaptára 
még nem ismert, várhatóan nyár végére körvonalazódik, így a program tervezet az előző évek 
tapasztalatai alapján került kialakításra: 
 
2020. augusztus Tatai száraz edzőtábor 
2020. szept-okt.  havas edzőtábor Landgraaf (NED) fedett pálya 
2020. okt-nov. havas technikai edzőtáborok 
2020. november havas pályaedzések és első verseny 
2021. január-április nemzetközi és magyar versenyek 
2021. február  Mátraszentistván Snowboard Magyar Bajnokság (Slalom, freestyle) 
2021. március Murau Snowboard Magyar Bajnokság (Óriásműlesiklás, boardercross) 
 
Utánpótlás versenyzőink számára főállású edzőt biztosítunk, illetve edzőtáborok és 
nemzetközi versenyeken való részvétel költségeiben támogatjuk őket (utazás, nevezés, 
szállás, síbérlet, pályahasználati díj). 
 
 
Utánpótlás tovább fejlesztése 
 
A 6 éve futó utánpótlás nevelő és tehetséggondozó program elérte a legfontosabb célját, 
azaz ismét van versenyzői bázis. Bebizonyosodott, hogy a most kiválasztott fiatalokból 
lehetnek a világszintű versenyzők, hiszen közülük vannak, akik azóta már Ifjúsági Olimpián, 
Junior Világbajnokságon és Iskolai Világjátékokon is képviselték Magyarországot. Nem 
vitatható, hogy a program megmutatta azt is, hogy rengeteg lehetőség van a magyar 
snowboard utánpótlásban.  
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A program nyomán 2019-re már az alábbi eredményekről lehet beszámolni: 
• 80-100 fő utánpótláskorú versenyző van a szövetség adatbázisában 
• 40-50 fő rendszeres résztvevő a versenyeken 
• 14-18 fő rendszeres résztvevő nemzetközi/FIS versenyeken 
• megjelent a tagszervezetek között az egyesületi munka 
• az eszközháttér jelentősen fejlődött (wax felszerelés, időmérő, kisbusz, stb.) 
• és erős szülői jelenlét, motiváció és támogatottság alakult ki 

 
A Szövetség Utánpótlás Programjának elmúlt 6 év tapasztalata és a visszajelzése is azt 
mutatja, hogy ez egy jó és működő irány, amelyben a cél az, hogy kicsiként még ne 
specializálódjanak, hanem próbáljanak ki, tanuljanak meg mindent alap szinten, majd ez 
alapján 12-14 éves kortól (kivéve a freestyleban 9-11 éves kortól) válasszanak szakágat. A 
meglévő utánpótlás állományt azonban növelni kell, az alsóbb korosztályokban folytatni kell 
a tehetségkutatást. Ehhez az eddigi támogatási forrásból megvalósított Diákbajnokság és a 
műanyagpályás versenysorozat már kevés, az ezekben található lehetőségeken túl 
továbbiakat is szükséges alkalmazni. Ennek egyik eszköze a havas pályákon rendszeresen 
szervezett workshop-ok, nyílt napok (1 -1 alkalommal szervezett együtt csúszás, ahol a 
tapasztaltabbak segítenek a kevésbé ügyes jelentkezőknek), „szuper” szerdák (melyek 
rendszeres, szerdánként, nyílt edzéslehetőséget biztosítanak havas környezetben minden 
érdeklődő részére). További eszköz lehet tavaszi – nyári, sportág kiegészítő programok 
szervezése, wakeboard, gördeszka edzések a megfelelő, már működő sportlétesítmények 
működtetőivel közösen, együttműködési megállapodás keretében (pl. Szilas Aktív Park - 
pump track pálya, hejőkeresztúri Vice Beach Vízisport Centrum). Nem utolsó sorban egy 
olyan iskolai snowboard program elindítása (akár azzal, hogy azon iskolákban, ahol erre 
lehetőség nyílik a téli (őszi) időszakban heti 1 testnevelési óra a közelben lévő műanyagpályán 
kerüljön megtartásra), amivel széles körben lehetne megszólítani a célcsoportot, azaz a 8-14 
éves korosztályt.  
 
Természetesen a rendszeres havas és magasabb szintű edzés lehetőségének biztosítása 
az utánpótlás korúak számára is elengedhetetlen. A Szövetség anyagi korlátai azonban gátat 
szabnak a megfelelő szintű fejlődésnek, hiszen mind a külföldi edzőtáborok, mind a 
szakemberek, mind a verseny felszerelések súlyos terhet rónak a Szövetségre és a Szülőkre. 
A sportág fejlődéséhez elengedhetetlen a megfelelő anyagi forrás biztosítása, amely jelenleg 
sajnálatos módon töredéke annak, amiből építkezni lehetne.   
Az utánpótlás bázis folyamatos fenntartása mellett a program eljutott arra a pontra, mikor az 
eddig bevont gyerekek megfelelő szintű továbbfejlesztése és egyre gyakoribb tudatos 
differenciált versenyeztetése vált esedékességé, amihez nélkülözhetetlen további minőségi 
snowboard oktatók/edzők foglalkoztatása.  
 
Továbbra is hiányosság, hogy nemzetközi szint csak a BX szakágra koncentrált, hiszen 
utánpótlás szinten ez a legdinamikusabban fejlődő szakág, valamint a Szövetség a Kiemelt 
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Edző Programba (a továbbiakban: KEP) csak BX szakági edzőt tudott delegálni és 
finanszírozni (2016-19). Mindezek mellett a meglévő szakember állomány és létesítményi 
keretek által megszabott határok között van mód és lehetőség differenciáltan célirányos 
keresést és egyben folyamatos felmenő színtű szakmai támogatást nyújtani az olimpiai 
részvételre leginkább eséllyel bíró számokban (pl. Freestyle női Slope Style, Big Air). 
 
A fejlődés érdekében az utánpótlásedző program keretein belül a következő év során 
kidolgozásra kerül az edzői erőforrások szintenkénti kiépítési rendszerének kidolgozása, mely 
a hazai oktatóknak/edzőknek folyamatos továbbképzési lehetőséget biztosít, ezzel is 
hozzájárulva ahhoz, hogy az összes szakágat lefedve tudjanak a versenyzők itthoni 
erőforrásokkal, szakemberekkel válogatott szintig biztosan eljutni, s onnan nemzetközi 
szakemberek bevonásával további alternatíva álljon rendelkezésére az erre érdemes 
sportolónak. Ebben a Szövetség együtt dolgozik a hazai és nemzetközi desztinációkban 
szezonálisan dolgozó oktatókkal/edzőkkel, akikkel így „hub”-ok, kisebb bázisok kerülnek 
kiépítésre hosszú távon és felkészültségüktől függően el lehet helyezni őket az 
utánpótlásképzésben. 
 


