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A SIRESZ, fennállása kezdetétől az országos starthely üzemeltetésben, annak
fenntartásában folyamatos és arányos szerepet és terhet vállalt.
A SIRESZ a starthelyalapot (2000 Ft/fő/év) azért tartja fent, hogy minden
tagunk részére a továbbiakban is a befizetésért cserébe biztosítsuk minden
hazai starthelyen való repüléshez a hozzáférést!
A starthely üzemeltetők részére formális pályázatot a SIRESZ nem hírdet, de
folyamatosan várja az igénylők jelentkezését, a starthely karbantartási
projektek indítását. A beérkezett igényeket folyamatosan bíráljuk el és
fizetjük ki.
Starthelyalap igénylések benyújtása --- email
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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.
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2017. október 30. éves
rendes közgyűlés.
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A SIRESZ és a Fly Away
Team közös képzésorozata
(INGYENES!)
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A tervezett előadásrend
feltöltése folyamatos...
és bizony készülünk pár
újdonsággal,
érdekességgel ;-)
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Oktatói, szakoktatói és
P-tandem vizsgák, továbbá
vizsgák honosítása a
SIRESZ-nél
2017-05-15
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CSOBÁNC szezonnyitás
előtti karbantartás
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Még TILOS a Csobáncon

startolni, de a szükséges
karbantartásokat el lehet
végezni
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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
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alapítvány
minden siklórepülő
támogatásáért add a SZJA
1%-ot
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SIRESZ siklóernyős
előadássorozat
A 2016-2017. évi ősz-téltavaszi szezonban a
SIRESZ és a Fly Away
csapata ismét közös
előadássorozattal készül
a pilóták számára. Az
előadások nyíltak és
ingyenesek!
2016-12-13
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Új képzési engedély
A Hatóság jóváhagyta a
SIRESZ új képzési
tematikáját
2016-06-01
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