
   
A Magyar Hadtudományi Társaság  

2013. március 1-én megtartott küldöttgyűlésének 
határozatai 

 
 
 
1/2013. sz. határozat: 
(Jegyzőkönyv 10. old.  6. bekezdés) 
           
            A küldöttgyűlés egyhangúlag  elfogadta az elnökség 2012. szeptember 18-ai 
ülésének javaslatát: A „stratégiai bizottság” által annak idején megfogalmazott 
javaslatot – miszerint a Társaság vezető szerveinek struktúráját megváltoztatva 
célszerű megteremteni a társadalmi elnök tisztségét – az MHTT küldöttgyűlése nem 
támogatja. 

  
 

2/2013. sz. határozat: 
(Jegyzőkönyv 10. old.  7. bekezdés) 
 

A küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta, hogy a szervezeti egységek által 
visszaigényelhető összeg 2013-ban is az előző évben befizetett tagdíj 25%-a legyen. 
 
           
3/2013. sz. határozat: 
(Jegyzőkönyv 10. old. 8. bekezdés) 
 

  A küldöttgyűlése nagy többséggel, de három ellenszavazattal elfogadta,  
hogy a Társaság anyagi helyzetére tekintettel az elnök honoráriumát a korábbi 
bruttó 119 ezer forint helyett, 2013. január elsejei hatállyal, visszamenőleg havi 
bruttó 110 ezer forintban állapítja meg. 
 
 
4/2013. sz. határozat: 
(Jegyzőkönyv 11. old. 2. bekezdés) 
 
          A Magyar Hadtudományi Társaság 2013. évi küldöttgyűlése egyhangúlag 
elfogadta az elnökség beszámolóját (az elnök szóbeli kiegészítésével együtt) és a 
2013. évi munkatervet (a legfontosabb pénzügyi mutatókkal együtt). 
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5/2013. sz. határozat: 
(Jegyzőkönyv 11. old.  3. bekezdés) 
 
          A Magyar Hadtudományi Társaság 2013. évi küldöttgyűlése egyhangúlag  
elfogadta az elnökség Alapszabálynak megfelelően összeállított közhasznúsági 
beszámolóját a Társaság 2012. évi gazdálkodási tevékenységéről, az elhangzott 
kiegészítésekkel. 
 
 
 
6/2013. sz. határozat: 
(Jegyzőkönyv 11. old.  4. bekezdés) 
 

   A küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta a Felügyelő Bizottság beszámolóját 
a 2010-2012 közötti időben végzett munkáról. 
 
 
7/2013. sz. határozat: 
(Jegyzőkönyv 11. old. 5. bekezdés) 
 

     A küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta az Etikai Bizottság beszámolóját a 
beszámolási időszakban (2010-2012) végzett munkáról. 
  
8/2013. sz. határozat: 
(Jegyzőkönyv 13. old.  1. bekezdés) 
 

A küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta, hogy a Hadtudomány című folyóirat 
a jövőben a Magyar Hadtudományi Társaság és az MTA Hadtudományi Bizottsága 
közös folyóirataként jelenjen meg. Ennek megfelelően a fedőlapon és a belső 
címlapon módosul a felirat (A Magyar Hadtudományi Társaság és a Magyar 
Tudományos Akadémia Hadtudományi Bizottság folyóirata).  

 

 
9/2013. sz. határozat: 
(Jegyzőkönyv 13. old. 2. bekezdés) 
 

A Magyar Hadtudományi Társaság 2013. évi küldöttgyűlése egyhangúlag 
elfogadta az Alapszabály módosítását az egységes szövegbe foglalt javaslat szerint. 
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10/2013. sz. határozat: 
(Jegyzőkönyv 16. old. 1. bekezdés) 
 
             A küldöttgyűlés egyhangúlag megszavazta, hogy Németh András felkerüljön 
a 3.  jelölőlistára. 
 
 
11/2013. sz. határozat: 
(Jegyzőkönyv 16. old. 9. bekezdés) 
 
              A Magyar Hadtudományi Társaság küldöttgyűlése 57 igen és 2 nem 
szavazattal  Nagy Lászlót a Társaság elnökének, 59 igen szavazattal  Csontos 
Andrást a Felügyelő Bizottság elnökének és 59 igen szavazattal Gligor Jánost az 
Etikai Bizottság elnökének választotta. 
 
12/2013. sz. határozat: 
(Jegyzőkönyv 16. old. 10. bekezdés) 
         

 A Magyar Hadtudományi Társaság küldöttgyűlése 59 igen szavazattal  
Király Lászlót a Társaság alelnökének és 59 igen szavazattal  Gáspár Tamást 
gazdasági elnökhelyettesnek választotta. 
 
13/2013. sz. határozat: 
(Jegyzőkönyv 17. old. 3. bekezdés) 
 
             A Magyar Hadtudományi Társaság küldöttgyűlése elnökhelyettesnek, az 
Intéző Bizottság tagjának választotta Felházi Sándort 49 igen szavazattal, Németh 
Andrást 43 igen szavazattal, Kis-Benedek Józsefet 37 igen szavazattal, Resperger 
Istvánt 36 igen szavazattal.  
 
14/2013. sz. határozat: 
(Jegyzőkönyv 17. old. 5. bekezdés) 
     
             A Magyar Hadtudományi Társaság küldöttgyűlése az Etikai Bizottság 
tagjának választotta Haig Zsoltot 59 igen szavazattal és Hegedűs Henriket 59 igen 
szavazattal. 
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15/2013. sz. határozat: 
(Jegyzőkönyv 17. old. 6. bekezdés) 
 
            A Magyar Hadtudományi Társaság küldöttgyűlése a Felügyelő Bizottság 
tagjának választotta Csery-Szücs Pétert 59 igen szavazattal és Markal Mariettát 59 
igen szavazattal. 
 
 
          Budapest, 2013. 03. 01.                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
     ……………………….                                             ………………………..  
         Dr. Ványa László                                                       Dr. Király László 
    jegyzőkönyv hitelesítője                                              jegyzőkönyv hitelesítője 
             
           
 
 
 


