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Egyéni tag

A siklórepülés jogszabályi feltételeinek teljesítéséhez nem feltétlenül
szükséges, de a legésszerűbb választás közösségbe tömörülve, egy szövetségen
belül teremteni meg a legalitást. A SIRESZ-be két módon lehet belépni. Az első
mód magánszemélyek egyéni tagsága, mint bármely más sportegyesületben. A
második mód egyesületek csatlakozására ad lehetőséget.

Díjak jegyzéke

A szövetségi tagok, azaz a természetes személy egyéni tagok és a
tagszervezetként belépett klubok között törvényi elvárás a jogegyenlőség
biztosítása, azaz minden tagot egyforma képviseleti jog illet meg. Emiatt a
közgyűlésen a kluboknak és az egyéni tagoknak egyaránt egy-egy szavazata
van.Lehetőség van rá, és sok klub él is vele, hogy a belépéssel nem kötelezi
el magát kizárólagosan a SIRESZ felé, hanem csak megteremti a lehetőséget
tagjai számára, hogy ők klubtagságuk megtartása mellett, de egyéni
elhatározásuk szerint léphessenek be a szövetségbe. Így a SIRESZ-ben mint a
SIRESZ tagszervezetének tagjai lesznek tagok. A SIRESZ tagság kétfélesége
miatt eltérő a szövetséghez való csatlakozás módja.

Jogszabályi háttér

Természetes személyek

Légtér

Ők úgy léphetnek be egyénileg a SIRESZ-be, hogy jelentkeznek az eTitkár-nak
nevezett http://etitkar.siresz.hu oldalon a „Jelentkezés” menüpontban. A tréfák
elkerülése érdekében az itt megadott címükre megerősítést kérő emailt küldünk.
A megerősítést követően a szövetség internetes felületén keresztül teljes jogú
tagsági viszonyt létesíthetnek, bármiféle felvételi elbírálás nélkül.
Utóbbinak éppen a jogszerűség az alapja, tudniillik magyar állampolgárnak egy
társadalmi szervezetbe történő belépéséhez mindössze arra van szükség, hogy az
illető elfogadja magára nézve kötelezőnek a társadalmi szervezet alapszabályát
és befizesse az éves tagdíjat. Ha az illető ezeket megteszi és előéletében nincs
korlátozó büntetőjogi előzmény, akkor a szervezet elnökségének nincs is joga
megtagadni a tagfelvételi kérelmet.
Szövetségünk mindenben, így a tagfelvételben is az ésszerű működést igyekszik
megvalósítani, ezért lehetséges személyes irodai ügyintézés nélkül, az
interneten keresztül illetve banki átutalással tenni eleget minden jogi
feltételnek. Az elektronikus ügyintézés egyszerű, 2010-ben 270 tagunk
használta ezt az önkiszolgáló rendszert. Csupán el kell kezdeni és az eTitkár
lépésről-lépésre, menet közben magyarázva végigvezeti az embert. De szükség
esetén belenézhetünk a kezdéshez készült ismertetőbe is.

Klubok
Hírek, közlemények
Képzés
Műszaki alkalmasság
REBISz
Üzembentartás

Starthelyalap
Önkéntes Sportalap
Szolgáltatások
Kapcsolat
Hírlevél
WayBack

Egyé

Keresés

Klubok csatlakozása
FRISS OLDALAK
SIRESZ
2018-12-03 20:46:47

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

Biztosítás
2017-12-14 23:41:37

Alapszabály
2016-11-04 13:01:02

Kapcsolat
2016-10-25 18:01:32

A klubok is egyszerűen csatlakozhatnak a SIRESZ-hez, miután erről döntést
hoztak és elfogadták az alapszabályt és a klubra vonatkozó tagdíjat, képviselőjük
kitölti a SIRESZ tagszervezeti felvételi nyilatkozat űrlapot és eljuttatja a szövetség
elnökségéhez. Ezzel a klub neve felkerül az eTitkár-ban a regisztrációkor
választható tagszervezetek legördülő választékmenüjébe. Ettől kezdve a klub
tagjai már klubjuk mint SIRESZ tagszervezet tagjaként ugyanúgy regisztrálnak
és ugyanúgy jelölhetik meg a szövetségtől igényelt szolgáltatásokat mint az
anyaklub-független egyéni tagok.

P-TANDEM KÉPZÉS
Siklóernyős kereskedelmi
tandempilóta képzés
2019-03-21
Tovább >>>

Siklóernyős Oktatói
Képzés
A SIRESZ (Siklórepülő
Szövetség) és a Fly Away
Team a 2019. évben is
közös siklóernyős oktatói
képzést hirdet.
2019-03-21
Tovább >>>

Légi- Díjkiosztó ünnepség
Repülés éjszakája Repülőbál, 2019.02.23-án,
szombaton!
2019-02-06
Tovább >>>

SIRESZ Szervezeti tagfelvételi nyilatkozat ( pdf - 50285 bytes - 2010-02-12 )

Képzés
2016-08-31 00:18:21
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MKK díjátadó

FreeFly Party,
2019.02.22-én, pénteken!
2019-02-06
Tovább >>>

2019 eTitkár Start
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Elindult a 2019. évi
regisztráció!
2018-12-03
Tovább >>>

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

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 >>>

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

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 >>>

Oktatói, szakoktatói és
P-tandem vizsgák, továbbá
vizsgák honosítása a
SIRESZ-nél
2017-05-15
Tovább >>>
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