
   
A Magyar Hadtudományi Társaság  

2012. február 24-én megtartott küldöttgyűlésének 
határozatai 

 
 
1/2012. sz. határozat: 
(Jegyzőkönyv 7. old.  5. bekezdés) 
           

A küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta az Elnökség 2011. évi beszámolóját a 
szóbeli kiegészítésekkel illetve a kérdésekre adott válaszokkal együtt valamint a 
2012. évi munkatervet a távlati kitekintéssel. 
 
2/2012. sz. határozat: 
(Jegyzőkönyv 8. old.  3. bekezdés) 
 
            A küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta az egyszerűsített közhasznúsági 
beszámoló sarokszámait: a Magyar Hadtudományi Társaság 2011-es bevételei 8,8 
millió forintot, kiadásai 7,5 millió forintot tettek ki, a Társaság hitelt nem vett fel. 
 
           
3/2012. sz. határozat: 
(Jegyzőkönyv 9. old. 7. bekezdés) 
 
           A Magyar Hadtudományi Társaság küldöttgyűlése 59 igen szavazattal 
Gáspár Tamást választotta meg a gazdasági ügyekért felelős elnökhelyettesnek.  
 
4/2012. sz. határozat: 
(Jegyzőkönyv 10. old. 1. bekezdés) 
 
          A küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta a Magyar Hadtudományi Társaság 
2012. évi költségvetésének sarokszámait (bevétel 7.580.000,- Ft, kiadás 7.030.000,- 
Ft), amelyek a támogatások, tagdíjak és más bevételek függvényében realizálódnak.  
 
5/2012. sz. határozat: 
(Jegyzőkönyv 10. old.  2. bekezdés) 
 
          A küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta, hogy a szakosztályok által 
felhasználható keretösszeg a 2011-ben befizetett tagdíj 25%-a. 
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6/2012. sz. határozat: 
(Jegyzőkönyv 10. old.  3. bekezdés) 
 

   A küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta a Társaság 2012. évi tudományos 
pályázatának díjazására beterjesztett javaslatot. 
 
 
7/2012. sz. határozat: 
(Jegyzőkönyv 12. old. 2. bekezdés) 
 
               A küldöttgyűlés az elnökség által beterjesztett javaslatot,hogy a Társaság 
mindenkori elnökének megbízási szerződéseit, valamint a teljesítések igazolását – 
mint virtuális Megbízó – a Felügyelő Bizottság elnöke írja alá, egyhangúlag 
elutasította. 

  
8/2012. sz. határozat: 
(Jegyzőkönyv 12. old.  4. bekezdés) 
 

A küldöttgyűlés egyhangúlag úgy döntött, hogy a Társaság mindenkori 
elnökének megbízási szerződéseit, valamint a teljesítések igazolását – mint Megbízó 
– az elnökségi határozat alapján az Elnökség egy tagja és a gazdasági 
elnökhelyettes írja alá.  
 
9/2012. sz. határozat: 
(Jegyzőkönyv 12. old. 5. bekezdés) 
 
          A küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta a Felügyelő Bizottság beszámolóját. 
 
10/2012. sz. határozat: 
(Jegyzőkönyv 13. old. 4. bekezdés) 
 
              A küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta az Etikai Bizottság beszámolóját. 
 
11/2012. sz. határozat: 
(Jegyzőkönyv 14. old. 1. bekezdés) 
 

A küldöttgyűlés egyhangúlag feladatul szabta az elnökségnek, hogy 
legkésőbb 2012. április 30-áig tűzze napirendre az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról valamint bírósági 
nyilvántartásba vételéről szóló 2011. évi törvények megtárgyalását, az ebből 
fakadó teendőket. 
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12/2012. sz. határozat: 
(Jegyzőkönyv 14. old. 4. bekezdés) 
         

     A küldöttgyűlés egyhangúlag felkérte a Honvéd Vezérkar főnökét, hogy – 
a vonatkozó, a 2011. évi törvényekben szereplő regisztrációs előírások 
végrehajtása után – a Hadtudományi Alapítvány megújítása érdekében hozzon 
intézkedést. 
 
 
      
 
 
          Budapest, 2012. 02. 24.                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
     ……………………….                                             ………………………..  
         Dr. Felházi Sándor                                                    Dr. Király László 
    jegyzőkönyv hitelesítője                                              jegyzőkönyv hitelesítője 
             
           
 
 
 


