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A Szövetség célja: a szövetséghez közvetlenül vagy tagszervezeti tagságon
keresztül csatlakozó természetes személyek számára biztosítani:
a siklóernyős és a sárkányrepülő tevékenység folytatásához szükséges
jogszabályi és szakmai követelmények teljesítését,
a siklórepülő légijárművek egyéni üzembentartásának feltételeit,
a jogi és szakmai ismeretek megszerzését, továbbfejlesztését
többszintű siklóernyős és a sárkányrepülő képzést
az érdekvédelmi és szakmai képviseletet.
A Szövetség nonprofit jellegű gazdasági tevékenységet folytat. A tagdíjakat
valamint a külön nyújtott szolgáltatásaiért beszedett díjakat valamint az
esetlegesen kapott adományokat a szövetség működési költségeinek fedezésére, a
szolgáltatások teljesítéséhez felmerült költségek megtérítésére, és a
szövetség céljainak megvalósítására fordítja. Céljai megvalósításához
alaptevékenységében vállalkozási tevékenységet nem folytat.
A Szövetség a fentieken túl tevékenységéhez kapcsolódó rendezvényeket szervez,
reklámtevékenységet folytat.
A Szövetség honlapján információs rendszert működtet tagjai valamint
együttműködő partnerei számára. Hivatalos közleményeit a honlapján hozza
nyilvánosságra.
A Szövetség tagja az a természetes személy (a továbbiakban: tag) vagy
társadalmi szervezet (a továbbiakban: tagszervezet) lehet, aki ill. amely
határozatot hoz a szövetséghez való csatlakozásról, nyilatkozik arról, hogy
elfogadja a szövetség alapszabályát és befizeti az éves szövetségi tagdíjat.
A tagság jogosult egyidejűleg más társadalmi szervezetben is tagsági
viszonnyal rendel-kezni.
A közgyűlés a Szövetség legfőbb döntéshozó szerve. A Szövetség minden naptári
év-ben legalább egy éves közgyűlést tart. Rendkívüli közgyűlést kell
összehívni, ha azt a tagság legalább egyharmada az ok és a cél megjelölésével
kívánja, illetve ha azt a bíróság elrendeli. Rendkívüli közgyűlést kell
összehívni abban az esetben is, ha az aktuális tagság egyharmada ugyan több
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mint öt tagot jelentene, de legalább öt tag (azaz: tagok, tagszervezetek
együtt) az ok és a cél megjelölésével kéri. Közgyűlést az elnök vagy a titkár
meghívó közleményben hívja össze, melyben a közgyűlés időpontjáról,
helyszínéről és tervezett napirendjéről legalább 30 nappal korábban írásban
értesíteni kell a tagságot. A meghívót elektronikus vagy postai úton meg kell
küldeni a tagságnak, amit nem helyettesít a Szövetség honlapján egyidejűleg,
azonos tartalommal történő közzététel.
SIRESZ jogerős bírósági nyílvántartásba vétel ( pdf - 328614 bytes - 2010-01-29 )
SIRESZ Fővárosi Itelőtábla végzése ( pdf - 104059 bytes - 2010-01-29 )
SIRESZ érvényes Alapszabály 2016.06.15. ( pdf - 70419 bytes - 2016-11-02 )
Bírósági bejegyzés ( pdf - 304386 bytes - 2009-12-02 )
SIRESZ Szervezeti tagfelvételi nyilatkozat ( pdf - 50285 bytes - 2010-02-12 )
SIRESZ logo ( jpg - 81658 bytes - 2009-12-02 )

Kapcsolat

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

2016-10-25 18:01:32

Képzés
2016-08-31 00:18:21

Copyright © SIRESZ - Siklórepülő Szövetség 2009.

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

Leglisan lehet
Ausztriában
siklóernyőzni!
PDFmyURL converts any url to pdf!

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 >>>

SIRESZ siklóernyős
előadássorozat
A 2016-2017. évi ősz-téltavaszi szezonban a

PDFmyURL converts any url to pdf!

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 >>>

Elektronikus lett az FAI
versenylicenc
Nincs többé FAI
licenckártya...
2016-04-19
Tovább >>>

PDFmyURL converts any url to pdf!

