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Kedves Pilóták, Oktató jelöltek!
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P-tandem / oktatói / szakoktatói
vizsgák, továbbá vizsgák
honosítása a SIRESZ-nél.

2019 eTitkár Start

A vizsgákat mindenki számára egy
napon tartjuk meg, így egyszerre
akár több vizsgát is letehetsz.

Tovább >>>

Elméleti és gyakorlati vizsga,
vizsgabizottság előtt.

Starthelyalap
Önkéntes Sportalap
Szolgáltatások
Insurance
Kapcsolat

Időpont: 2017. május 24. szerda (a
kezdés pontos ideje a végső
jelentkezésektől függ)
Helyszín: a helyszínt a végső jelentkezések tükrében döntjük el – Budapest
környékén (60 km körzetben)

Hírlevél

Egyebek:

WayBack

- P-tandem vizsgához tandem siklóernyőt, kérjük, hozzatok!
- Amennyiben csörlésből zajlik a vizsga, úgy a csörlések díját a vizsgadíj
tartalmazza.
- Szakoktatói vizsgához készüljetek a szakterületnek megfelelő felszereléssel.
- Oktatói vizsgához vagy honosításhoz siklóernyőt hozzatok.

Egyé

Elindult a 2019. évi
regisztráció!
2018-12-03

Keresés

FRISS OLDALAK
Tanúsítvány keresés
2018-12-12 02:35:11

SIRESZ
2018-12-03 20:46:47

Repülőorvosi vizsgálat
2018-05-07 17:35:03

Biztosítás
2017-12-14 23:41:37

Insurance
2017-12-10 22:10:00

Alapszabály
2016-11-04 13:01:02

Közgyűlés
Éves rendes közgyűlés
2018.10.26.
2018-10-01
Tovább >>>

Kérjük küldjetek visszajelzést a kepzes@siresz.hu címre, hogy számíthatunk
rátok! Mivel a P-tandem, oktatói és szakoktatói vizsgák, honosítások egy napon
zajlanak, fontos, hogy a létszám előzetes ismeretében beoszthassuk a nap
programját.
Jelentkezhetsz erre a napra:
- oktatói vizsga
- szakoktatói vizsga (csörlőkezelő szakoktató; segédmotoros szakoktató, trájk
szakoktató, tandem szakoktató + itt oldjuk meg a kért vontatást is)
- P-tandem vizsga
A jelentkezőknek a jelentkezést követően azonnal megküldjük a vizsgára való
felkészüléshez szükséges anyagot!
A SIRESZ oktatói, szakoktatói és P-tandem vizsgának 2017. évi díjai:
P-tandem vizsga: 15.000.-Ft
oktatói vizsga: 30.000.-Ft
szakoktatói vizsga: 30.000.-Ft
oktatói vagy szakoktatói vizsga honosítása ingyenes (első sikeres vizsgánál)
Amennyiben több vizsgát is teszel egyszerre, úgy csak egy díjat, a magasabb
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Starthelyalap 2018 –
pályázati felhívás
A HFFA és a SIRESZ közös
Starthely Vegyes
Bizottsága (SVB)
pályázatot hirdet a
starthelyek 2018-ban
történő kezelésére.
2018-01-24
Tovább >>>

vizsgadíjat kell befizetned.
Más szervezetnél szerzett oktatókkal és szakoktatókkal abban az esetben tudunk
szerződést kötni, ha vizsgájukat honosítják. A honosításra oktatói/szakoktatói
vizsgáinkkal egy időpontban tudunk lehetőséget adni.
A ’honosítás’ folyamata:
Szerződéskötés előtt szeretnénk megismerni mindazoknak a repülését, munkáját,
akik eddig nem a SIRESZ keretein belül tevékenykedtek. A honosításért
folyamodó tandem pilóta, oktató, szakoktató a kitűzött vizsganapon a
vizsgabizottság előtt bemutatja elméleti és gyakorlati tudását. Előzetes
bejelentkezés éppen úgy kötelező a kepzes@siresz.hu címen, mint a frissen
vizsgázóknak. A felkészülési kérdéseket, anyagot előzetesen megküldjük.

Közgyűlés
2017. október 30. éves
rendes közgyűlés.
2017-10-01
Tovább >>>

A honosító vizsgáért – amennyiben az első alkalommal sikerül – semmilyen díjat
nem számítunk fel. Ha a vizsga nem sikerülne, a második vizsgánál már
pótvizsga díjat kell fizetni.
A vizsgadíjakat előzetesen kérjük a SIRESZ számlájára befizetni:
Számlatulajdonos neve: SIRESZ (Siklórepülő Szövetség)
Számlavezető pénzintézet: MagNet Magyar Közösségi Bank
Számlaszám: 16200113-00059853-00000000
A megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni a befizető nevét és azt, hogy
„oktatói/szakoktatói/P-tandem vizsgadíj”.
Üdvözlettel:
Simonics Péter
a SIRESZ és a Fly Away Team képzésvezetője

A SIRESZ és a Fly Away
Team közös képzésorozata
(INGYENES!)
A tervezett előadásrend
feltöltése folyamatos...
és bizony készülünk pár
újdonsággal,
érdekességgel ;-)
2017-09-21
Tovább >>>
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Oktatói, szakoktatói és
P-tandem vizsgák, továbbá
vizsgák honosítása a
SIRESZ-nél
2017-05-15
Tovább >>>

CSOBÁNC szezonnyitás
előtti karbantartás
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Még TILOS a Csobáncon
startolni, de a szükséges
karbantartásokat el lehet
végezni
2017-05-02
Tovább >>>

Leglisan lehet
Ausztriában
siklóernyőzni!
Hosszas előkészítés után
végre jogszerűen
repülhetünk az osztrák
Alpokban!
2017-02-15
Tovább >>>

Starthely támogatási
pályázat 2017
pályázati kiírás
2017-02-10
Tovább >>>

Sárkányrepülésért
alapítvány
minden siklórepülő
támogatásáért add a SZJA
1%-ot
2017-02-09
Tovább >>>
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