
   
A Magyar Hadtudományi Társaság  

2011. március 25-én megtartott küldöttgyűlésének 
határozatai 

 
 
1/2011. sz. határozat: 
(Jegyzőkönyv 5. old. 6. bekezdés) 
           
     A küldöttgyűlés az elnökség beszámolóját egyhangúlag elfogadta. 
     
 
2/2011. sz. határozat: 
(Jegyzőkönyv 7. old. 2. bekezdés) 
 
    A küldöttgyűlés a Felügyelő Bizottság beszámolóját egyhangúlag elfogadta.            
 
 
3/2011. sz. határozat: 
(Jegyzőkönyv 8. old. 7. bekezdés) 
 
     A küldöttgyűlés egyhangúlag  elfogadta az Etikai Bizottság  beszámolóját. 
 
4/2011. sz. határozat: 
(Jegyzőkönyv 10. old. 2. bekezdés) 
 
      A küldöttgyűlés a beterjesztett 2011. évi munkatervet és költségvetést 
egyhangúlag elfogadta. 
 
 
5/2011. sz. határozat: 
(Jegyzőkönyv 10. old.  3. és 4. bekezdés) 
 
       A küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta, hogy a 6/2010. évi küldöttgyűlési 
határozattal elfogadott stratégiai bizottsági ajánlást a „társadalmi elnök” 
választásáról és az Alapszabály ennek megfelelő módosítását az elnökség 
megvizsgálta és jelenleg nem javasolja. Ugyanakkor szükségesnek tartja a kérdés 
további vizsgálatát, és felkéri az IB-t, hogy az ajánlás végrehajtását (ideértve a 
szükséges alapszabály-módosítást is) a soron következő tisztújításra készítse elő. 
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6/2011. sz. határozat: 
(Jegyzőkönyv 10. old. 5. és 6. bekezdés) 
 
      A küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta, hogy a Társaság szervezeti 
szétaprózottságát csökkentő szakosztályi egyesüléseknek az Alapszabály szerint 
nincs akadálya. Felkéri az elnökséget, hogy ajánlásokkal segítse a „klubszerű”, 
több szakosztály együttműködését elősegítő, hatékony szervezeti munkát. 
 
         
7/2011. sz. határozat: 
(Jegyzőkönyv 10. old. 7.és 8.  bekezdés) 
 
     A küldöttgyűlés 1 fő tartózkodása és 1 fő ellenvéleménye mellett elfogadta, 
hogy a Társaság likviditásának megőrzése érdekében felkéri az Intéző Bizottságot, 
hogy a Felügyelő Bizottsággal együttműködve a gazdálkodási utasításban rögzítse 
a folyószámlán tartandó mindenkori minimális készpénz-szintet és az ahhoz 
kapcsolódó utalványozási rendet. A módosított gazdálkodási utasítást (számviteli 
politika) mutassa be az elnökségnek nem később, mint a következő elnökségi 
ülésig 
 
8/2011. sz. határozat: 
(Jegyzőkönyv 11. old. 3. és 5. bekezdés) 
 
     A küldöttgyűlés 1 fő tartózkodással elfogadta, hogy a Társaság „alkalmazottai” 
(titkárságvezető, könyvelő, főszerkesztő) díjazása mértékének megállapítási jogát 
2011. március 25-ei hatállyal delegálja az elnökséghez. Az elnök díjazásának 
megállapítása továbbra is a küldöttgyűlés jogkörében marad. 

 
 

9/2011. sz. határozat: 
(Jegyzőkönyv 11. old. 6.  és 7. bekezdés) 

  
    A küldöttgyűlés egyhangúlag támogatta. hogy a szakosztályok 2011-ben is a 
megelőző évi tagdíjbevételük 25%-ának szabad felhasználásáról dönthetnek. 
 
 
10/2011. sz. határozat: 
(Jegyzőkönyv 11. old. 8. és  9.bekezdés) 
 
    A küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta  a 2010. évi közhasznúsági beszámolót, 
amely szerint a Társaság 8365 eFt bevétellel, 9743 eFt kiadással és -1378 eFt 
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pénzügyi eredménnyel zárta az évet. Ugyanakkor tudomásul veszi, hogy a 
Társaság hitelt nem vett igénybe. 

 
 
11/2011. sz. határozat: 
(Jegyzőkönyv 11. old. 10. és 11. bekezdés) 
 
     A küldöttgyűlés egyhangúlag támogatta, hogy a Társaság 2011. évi őszi 
központi rendezvényét „A katonai pálya a közszolgálati reformok tükrében” 
munkacímmel tartsuk meg, a Honvédelmi Minisztériummal és a Zrínyi Miklós 
Nemzetvédelmi Egyetemmel közös szervezésben. 

 
12/2011. sz. határozat: 
(Jegyzőkönyv 11. old. 12. és 13. bekezdés) 
         
     A küldöttgyűlés  2  fő tartózkodása mellett elfogadta, hogy a Társaság tagsági 
díját 2012. január elsejétől az aktív dolgozó tagok esetében 5000 Ft/év, a nyugdíjas 
és a tanulói jogviszonyú tagjainak esetében 2500 Ft/év mértékben állapítja meg. 

 
      
13/2011. sz. határozat: 
(Jegyzőkönyv 12. old. 1. és 3. bekezdés) 
      
       A küldöttgyűlés  2  fő tartózkodása mellett elfogadta, hogy a Társaság 
csatlakozzon a 2011. március 30-ai civil konferencia (Civil szervezetek az európai 
biztonságért) „Nyilatkozat”-ához. 
 
          Budapest, 2011. 03. 25.                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
     ……………………….                                             ………………………..  
         Dr. Felházi Sándor                                                     Dr. Király László 
    jegyzőkönyv hitelesítője                                              jegyzőkönyv hitelesítője 
             
           
 
 
 


