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.Ielcn vannak: Balázs (lábor elnök

Katona Sándol elncikhell,ettes
Majclán Péter elnökhel1 ettes

Bctlá:s Cúbor-,
Köszijrltclr-rl a rr-rcujclcntekct. Ilegállapítonr. hog1 a 8 1tjs l,ezetijségbilJ ielerr l,,an 3 1ó. Az iilés lratározatképtelen.

l 8;3 t)

.Ielen vatrnak: Balázs Gábor elr-rök

Katona Sár-rdclr clrriiklrell,ettes
Ma.j dán Pélel elrrökhe11, ettes
Laki Róbert vezetóségi 1ag

Bttlú:s Cábor-
Isrné1 köszönlönl a rnegjelerltcket. nregállapítonl. hog1, a [l íős rezetilségből .ic:lctl l,an -l tii. Az tilés
lTatártrzatkópcs. A lcvezctést Balázs Cjábor. a.jegl,zclkiinl,r,r,ezetés1 Pacz (]iibor r,égzi. A napirencii pontok a

' kör,etkez(lk:
- a szakosztiLl;-ok heIlzetének iittckintésc:
- lagsági .jogvisztlnl,clk áttekintósc. tagsági jogr iszorinval kapcstllatos kérelrrlek. l'elterjesztések elbírálása:
- alapszabál1, és szabáll"zatok r-r-ródcrsítiisi .i irvaslertiri:

- tervek a 2()20-as szczollra:
- az egl,esiilet ar"rl,agi hcly,zctének és eszközeinek áttekintése:
- egl,cbek.

l . Szakosztálr,,ok he]r,zete:
Buló-s Cúbor. Szelvezeti szintcn.ielcrrtős változás nem tör,tér"rt. íbl;,nak tr téIi murrkák.

2. l l_gsipijoei isz,tIlr,,k:
l]ulá:s Cribor, A klasszikus e,jtiicrn1 os szakosztálytól .l lelterjcsztés ér,kezctt az alábbitrkbatr részlete:z,ettek szelirrt:

- Dr- Varga Cstrba. 20 1.1, óta prtibaidós 1ag- Az előirt papir,Iai rendelkczésle állnak. Lgl,esületi tagdíiat legtrtóbb
20l7-berr tlzetett. Eg}.,etéItetek-c azzaJ. hogv aktír, ta*egá nlinősítsi_ik'?

Szavazás: a vezetiiség 0 igerr és 4 nct-tt szavazattal elLrlasítiir Dr. Varga C]saba aktív taggá rr-rinősítését.

- Varga Tanlás.2() lzl. tita pltibaidiis íag. Az cl(iírt papír.jai rcndelkezésre állnak. Egy,esúleti tagdíjat legutóbb
20l6-ban íizetett. Egr ctértctck-c azzal. lrog1, aktír, taggá minijsítsLik?

Szal,azás: a vezetiisóg () igcn és 4 nent szavazattal e lr-rtasitja Varga'l'amás aktír, taggá miniisítését.

- Kiss Tibor'. tagsági l,iszclllvbatl cddig nern álh egr,esület|inkkel. Az eli!írt papír,jai részben rendelkezósre állnak.
E,gl,ctórtetek-e azzal. hogy próbaidös tagként telr"eg;,tik az cgl,esiiletbe'?

Szavazás: a vezetóség:l i_geri és 0 tlctn szavazattal ellbgadja Kiss Tibor próbaicltis tagrlak törtér1ő 1-elvételét.
A vezctőség t-ellrír.ia a klasszikLrs e.jtiicrnl"ős szakosztály vezetó.jének 1rg;-,elrriét. hclg1,, a hiárrl,zó dokrtmenlLtmclt
(tagrrvi lvántartri lap) n-riharrralabb rendelkezéslc bocsássa.

- Gere Zsolt. tagsági viszollvban ecldig rlcrll állt cgl,esületünkkel. Az előirt papír,jai nenl ál]nak rel-rdelkezésre.
czórt a telteljesztéssel érclctrrben nen-i tuclunk nrit kczdcrri.

A t'itollázór,epüló szakosztály,tól 1 íilteriesztés érkezett, aki az alábbiakban r,észletezctt f-eltételekkel lendelkezik:
- Siircces Vjktor. tagsági ,"iszon1 ban eddig ncrn állt egles|iletünkkeI. Az előírt papír,jai lendelkezésre állnak.

Eg;-, etórtetek-e a,z zal, |ltl g1 prtibaidő s tagkérrt f'elv egy, ük az egr. esü letbe'l
Szavazás: a l,ezetőség 4 igen és 0 trcm szavazattal ellogad.ja Sí.iveges Viktor pr,óbaidős tagnak történó 1elvétclét.

.l. AIapszabá|r es szrhálr zalok nróJusítllsi iar aslatai:
Baló:s (jábor,, Nenr érkezett ial,aslat



5.

Tcrvck a 2020-as szezonra:
Bttlri:s Gtibot, Felkér,itik a szakmai vezetiiket. lrog1 202O-ra r,clnatkoz(l szakmai telveiket a kcjr.,etkezó l,ezetóségi
ülésre dolgozzák ki,
Laki llóbert. A vitclrlázcirepülő szakosztály úg1.,dilntölt. az idei ér,berr nem rendez veísen}-t, csak sa|át repülésünkre
és kezdóirrk kiképzésére korrccrltrá]unk.

A 4 cg, 9.s ! !9 t ;rlr egt h e bee]é15{{ e5_e g_zltl ze i 1 e k !i!!sLit!q§ 9.
Kaíontt Sítnclor. isrr-relteti az egycsület és a szaktlsáál),ok an},agi heI1 zctót,

Bctlá:s Gcibor,, Kér,enr a szakosztáIy,okat. hog_v a tagdíjak beíjzctósér,e l'i91 eljenek odaI A szakosztál1"ok egvenlcgci:

6. Egyebek:
Nincs észrevéte1.
A következő r,ezetőségi ülés tervezett időporrtj a: 2020. április 29 .

A következő közgyűlés telvezett időpontja:2020. május l5.
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Balázs (ilrbor,
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