
   
A Magyar Hadtudományi Társaság  

2007. március 30-án megtartott küldöttgyűlésének 
határozatai 

 
 
1/2007. sz. határozat: 
(Jegyzőkönyv 21. old. 1. kérdés) 
 
           A 2007. évi központi  konferencia  a küldöttgyűlés 24 igen szavazattal 
elfogadott  állásfoglalása szerint  a katonai felsőoktatás helyzetével fog foglalkozni. 
 
 
2/2007. sz. határozat: 
(Jegyzőkönyv 21. old. 2. kérdés) 
 
          A küldöttgyűlés látható többsége megszavazta a pályázati szabályzat 
megalkotását, az elnökség hatáskörében. 
 
 
3/2007. sz. határozat: 
(Jegyzőkönyv 21. old. 3. kérdés) 
 
         A szakértői kör pontosítására vonatkozó javaslatot az elnökség hatáskörében 
a küldöttgyűlés 33 igen szavazattal  megszavazta. 
 
 
4/2007. sz. határozat: 
(Jegyzőkönyv 21. old. 4. kérdés) 
 
         A küldöttgyűlés többsége egyetértett, hogy a következő szöveg kerüljön be a 
Tanárky-díj megalapító határozatába: A Tanárky-díj egy díszes plakett, amelyre 
rávésik a díjazott nevét, és amellyel  meghatározott összeg jár. Az összeg mértékét a 
küldöttgyűlés évente  határozza meg. 
 
5/2007. sz. határozat: 
(Jegyzőkönyv 22. old. 5. kérdés) 
 

       A Tanárky-díj összegét a küldöttgyűlés egyhangúlag nettó 150 000 Ft-ban  
állapította meg erre az évre. 
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6/2007. sz. határozat: 
(Jegyzőkönyv 22. old. 6. kérdés) 
 
            Az alapszabály 16. paragrafus új, utolsó 11. pontjaként az alábbi  szöveggel 
bővüljön az MHTT alapszabálya. 
           A szakosztályok évente kapják meg – elszámolási kötelezettség mellett –
költségeik  fedezésére, saját felhasználásra a tagjaik által az előző évben befizetett 
tagdíj meghatározott hányadát. A küldöttgyűlés feladata, hogy az adott évre 
vonatkozó százalékos arányt az éves terv jóváhagyásával egyidejűleg 
meghatározza. 
 
          Az alapszabály fenti módosításával a többség egyetértett. 
 
 
7/2007. sz. határozat: 
(Jegyzőkönyv 22. old. 7. kérdés) 
 

                         A küldöttgyűlés egyhangúlag egyetértett , hogy 2007-ben  az előző évben  
             befizetett tagdíjak  25 % -ával rendelkezhetnek a szakosztályok . 

 
 
8/2007. sz. határozat: 
(Jegyzőkönyv 23. old. 5. bek.) 
 
       A küldöttgyűlés az MHTT 2006. évi tevékenységéről összeállított elnökségi 
beszámolót a szóbeli kiegészítésével együttesen valamint a Felügyelő Bizottság és 
az Etikai Bizottság jelentéseit egyhangúlag  elfogadta. 
   
 
9/2007. sz. határozat: 
(Jegyzőkönyv 25. old. 8. bek.) 
 
        A küldöttgyűlés 25 igen szavazattal, 10 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett  
elfogadta, hogy hadtudomány mellett az alapszabályban a katonai műszaki 
tudományok kifejezés is szerepeljen. 
 
 
10/2007. sz. határozat: 
(Jegyzőkönyv 26. old. 1. bek.) 
 
        A küldöttgyűlés az  egy éve nem fizető tagok törlését 29 igen, 8 nem és 1 
tartózkodás mellett jóváhagyta.  
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11/2007. sz. határozat: 
(Jegyzőkönyv 26. old. 2. bek.) 
   
        A küldöttgyűlés látható többséggel egyetértett azzal, hogy a Magyar 
Hadtudományi Társaság tagja lehet nem magyar állampolgár is. 
 
 
12/2007. sz. határozat: 
(Jegyzőkönyv 26. old. 3. bek.) 
     
        A küldöttgyűlés 31 igen, 6 nem és 2 tartózkodás mellett elfogadta azt a 
javaslatot, hogy a szavazati jogú tagok 2/3-os többségéhez köti a kizárás 
intézményét. 
 
  
13/2007. sz. határozat: 
(Jegyzőkönyv 26. old. 4. bek.) 
     
        A küldöttgyűlés látható többséggel elfogadta, hogy a rendkívüli közgyűlés 
összehívásához 1/5-ös támogatottság szükséges. 
 
 
14/2007.sz. határozat: 
(Jegyzőkönyv 26. old. 5. bek.) 
 
        A küldöttgyűlés az elhangzott és jóváhagyott módosításokkal együtt a Magyar 
Hadtudományi Társaság szabályzóit egyhangúlag  elfogadta. 
 
 
15/2007. sz. határozat: 
(Jegyzőkönyv 29. old. 2. bek.) 
 
           A Magyar Hadtudományi Társaság küldöttgyűlése 52 igen  2 nem 
szavazattal dr. Nagy Lászlót a Társaság elnökének, 54 igen szavazattal dr. 
Padányi Józsefet alelnökének választotta. 
 
 
18/2007. sz. határozat: 
(Jegyzőkönyv 29. old. 3. bek.) 

 
          A Magyar Hadtudományi Társaság küldöttgyűlése elnökhelyettesnek, az 
Intéző Bizottság tagjának választotta 49 igen, 4 nem, 1 érvénytelen szavazattal 
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dr. Felházi Sándort; 48 igen, 5 nem és 1 érvénytelen szavazattal Fodor Pétert; 
46 igen, 7 nem és 1 érvénytelen szavazattal dr. Kovács Zoltánt; 48 igen, 5 nem 
és 1 érvénytelen szavazattal Szabóné dr. Szalánczy Erikát; 45 igen, 8 nem és 1 
érvénytelen szavazattal dr. Ványa Lászlót. 
 
 
19/2007. sz. határozat: 
(Jegyzőkönyv 29. old. 4. bek.) 
 
           A Magyar Hadtudományi Társaság küldöttgyűlése a Felügyelő 
Bizottság elnökének választotta 52 igen, 2 nem szavazattal dr. Gruber 
Nándort, a Felügyelő Bizottság tagjainak 38 igen, 14 nem és 2 érvénytelen  
szavazattal dr. Csontos Andrást; 34 igen, 18 nem és 2 érvénytelen szavazattal 
dr. Nagy Györgyöt. 
 
 
20/2007.sz. határozat: 
(Jegyzőkönyv 29. old. 5. bek.) 
 
        A Magyar Hadtudományi Társaság küldöttgyűlése az Etikai Bizottság 
elnökének választotta 52 igen, 2 nem szavazattal dr. Héjja Istvánt, az Etikai 
Bizottság tagjainak 53 igen, 1 nem szavazattal dr. Gligor Jánost; 52 igen, 2 
nem szavazattal dr. Haig Zsoltot. 
 
    
   Budapest,  2007.  április 4-én.                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
……………………….                                                   …………………………. 
    dr. Ványa László                                                                dr. Felházi Sándor 
jegyzőkönyv hitelesítője                                                   jegyzőkönyv hitelesítője 
             
           
 
 
 


