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Az alábbi oldalakon folyamatosan frissítve bemutatjuk bővülő
szolgáltatásainkat. A SIRESZ célja a jogszabályi környezethez illeszkedő,
siklórepülő szakmai szempontokat figyelembevevő, optimális költség arányú
szolgáltatások kialakítása.
Mindennél fontosabb szempontnak tartjuk, hogy legyenek jelen időben meglévő, a
pilótáknak, kluboknak, iskoláknak itt és most legális működési kereteket
nyújtó engedélyeink és szolgáltatásaink.
Erős szempont hogy se a repülési, sport vagy érdek képviseleti tevékenységet a
pilóták, klubok számára ne terheljük fölösleges adminisztrációval, de a
megvalósuló szolgáltatások valóban teljesítsék a rögzített és elvárható
követelményeket.
Ugyanakkor kritikával szemléljük saját magunk és környezetünk munkáját is.
Ezért szolgáltatásainkat folyamatosan fejlesztjük, azokon a tapasztalatok és
az ismert vagy jövőbeni igények alapján változtatunk és a felügyeleti szervek
felé kezdeményezően lépünk fel a szükséges módosítások eléréséért.

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 >>>

Szolgáltatásainkkal kapcsolatban is várjuk minden érintett észrevételeit,
javaslatait.
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Közgyűlés

Biztosítás

2017. október 30. éves
rendes közgyűlés.
2017-10-01

Képzési szervezet
Műszaki alkalmasság
Repülőorvosi vizsgálat
Insurance
Kapcsolat
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Tovább >>>

Hírlevél
WayBack

A SIRESZ és a Fly Away
Team közös képzésorozata
(INGYENES!)

EgyéniKeresés
Kereső

A tervezett előadásrend
feltöltése folyamatos...
és bizony készülünk pár
újdonsággal,
érdekességgel ;-)
2017-09-21

FRISS OLDALAK
Repülőorvosi vizsgálat
2018-05-07 17:35:03
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Alapszabály
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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
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alapítvány
minden siklórepülő
támogatásáért add a SZJA
1%-ot
2017-02-09
Tovább >>>

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
Tovább >>>

Új képzési engedély
A Hatóság jóváhagyta a
SIRESZ új képzési
tematikáját
2016-06-01
Tovább >>>
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