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Tisztségviselők
SIRESZ
Bemutatkozás

A Szövetség képviselője az elnök, illetve a titkár. Konkrét ügyben elnökségi
határozattal a tagság bármely tagja képviseleti joggal ruházható fel, ha arról
megbízólevél készül.

Alapszabály
Tisztségviselők
Tagfelvétel
Hírek, közlemények
Képzés

Elnök
Az elnök feladata: a Szövetség céljainak megfelelő képviselete, és a
közgyűlési határozatok szerinti irányítása.

Kardos István ---

email

Műszaki alkalmasság

Titkár

REBISz

A titkár feladata: a Szövetség céljainak megfelelő képviselete, a Szövetség
közgyűléseinek, és az elnökségi üléseknek a megszervezése. Az adatvédelmi
törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével a Szövetség tevékenységével
kapcsolatos összes nyilvántartási feladat ellátása. A tagság információval
való ellátása.

Üzembentartás
Díjak jegyzéke
Jogszabályi háttér
Légtér

Zsolnay Péter ---

Starthelyalap

Elnökség

Önkéntes Sportalap

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 >>>
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Közgyűlés

Kapcsolat

Az elnökség a Szövetség ügyintéző és képviseleti szerve. Az elnökség 5 főből
áll: elnökből, titkárból és 3 elnökségi tagból. Az elnökséget a közgyűlés 4
évre választja meg. Két közgyűlés között a közgyűlés iránymutatása alapján, a
közgyűlés határozatait végrehajtva az elnökség irányítja a Szövetség
tevékenységét.

Hírlevél

Levél az Elnökségnek --- email

Tovább >>>

WayBack

Szűcs-Gáspár Kinga --Pereczes Zsolt --- email
Winkler Tamás --- email

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

Ellenőrző Bizottság
EgyéniKeresés
Kereső

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

SIRESZ
2017-12-18 00:57:05

Biztosítás
2017-12-14 23:41:37

Insurance
2017-12-10 22:10:00

Alapszabály
2016-11-04 13:01:02

Kapcsolat
2016-10-25 18:01:32

Az Ellenőrző Bizottság a közgyűlés által választott 3 fős bizottság, mely az
elnökség mellett tevékenykedik. Javaslatait az elnökség az első lehetséges
alkalommal köteles megtárgyalni. Az EB tagjai a Szövetség minden dokumentumába
korlátozás nélkül jogosultak betekinteni, és minden elnökségi ülésre az
elnökségi tagokkal azonos időben kapnak meghívót. Az EB üléseit annak elnöke
szükség szerint, de legalább félévenként hívja össze.
Az EB feladata: a Szövetség szakmai tevékenységének és gazdálkodásának
folyamatos ellenőrzése, a működés szabályszerűségének, a közgyűlési
határozatok megvalósulásának a felügyelete. Tapasztalatairól a Szövetség
közgyűlésein beszámol. Az EB ülésein az elnökségtől és a könyveléstől
biztosított információk és dokumentumok alapján áttekinti a megelőző időszak
tevékenységét. Észrevételeit jegyzőkönyvben rögzíti, és ennek tartalmáról a
tagságot 7 napon belül, időszaki jelentésben a Szövetség honlapján értesíti.
Az EB határozatképességének feltétele legalább két bizottsági tag részvétele a
döntésben, és a határozathozatalhoz is két azonos döntésre szóló szavazat
szükséges.

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 >>>

Levél az Ellenőrző Bizottságnak --- email

Dr. Dihen Éva --- email
Ferenci Miklós --- email
Fichtinger Gyula --- email
Fegyelmi Bizottság
A Fegyelmi Bizottság a közgyűlés által választott 3 fős bizottság, mely a
fegyelmi eljárások lefolytatását végzi az általa kidolgozott, és a közgyűlés
által jóváhagyott Fegyelmi szabályzat alapján. A FB üléseit annak elnöke
belátása szerint, vagy az elnökség illetve az Ellenőrző Bizottság felkérésére
hívja össze. A FB szükség szerint, de évente legalább egyszer az éves
beszámoló elkészítésekor ülésezik, határozatait, észrevételeit jegyzőkönyvben
rögzíti, amelyről az elnökség feladata a tagságot értesíteni. A FB
határozatképességének feltétele legalább két bizottsági tag részvétele a
döntésben, és a határozathozatalhoz is két azonos döntésre szóló szavazat
szükséges. A FB határozatával szemben a Közgyűléshez lehet fellebbezni.

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

Levél a Fegyelmi Bizottságnak --- email

Bíró Bálint --- email
Muszka Péter --- email
Polyák Gyula --- email
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CSOBÁNC szezonnyitás
előtti karbantartás
Még TILOS a Csobáncon

Bírósági bejegyzés ( pdf - 304386 bytes - 2009-12-02 )
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startolni, de a szükséges
karbantartásokat el lehet
végezni
2017-05-02
Tovább >>>

Copyright © SIRESZ - Siklórepülő Szövetség 2009.
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 >>>
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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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