
A Magyar Hadtudományi Társaság

20 1 8. március 23 -án megtartott küldöttgytílésének
hatátrozatai

Il20L8. sz. határozat:

A küldöttg,,űlés eghangúlag elfugadta az elnölcség. titkos szavazással

hozott határozatát és dr.-'i'urrrányi t<,iioly"ak ítélte meg az Élut*Ű-díiot.

2l20I8. sz. húározat:

A küldöttgyűlés eg,,hangilag tigl határozott, hog a szervezeti eg,lségek a

2018. év beszámolási iáőszakban az előző, 2017. ,hben befizetett tagdíjuk 25%-

át használhatjákfel. Azon szakosztályok, amelyek nem adtak le beszámolót, ezt a

lehetőséget nem vehetik igénybe.

3l20I8. sz. határozat

A küldöttglűlés egyhangtilag elfogadta a tagdíjat nem fizető tagok

törlés ér e v onatkozó határozati j avaslat szövegének mó dos ítás át,

4l20I8. sz. határozat:

A kütdöttg,lűlés eghangilag elfugadta, hog eglszeri határozattal tÖrli a

Társaság tagjainak ,orábót azokat, akik a 20]7. évi tagdíjukat személYre szólÓ,

levélben történt többszöri felszólítás ellenére nem fizették be, és hiánYosságukat

nem pótolják 20I8. április 6-áig.

5l20I8. sz. határozat:

Az elnökség a Katona Műszakiak Napja alkalmából Szentesen

megrendezésre kertilő rendeményt és ,,A katonai logisztika időszerű kérdései"

ctűu konferenciát jmrc)solja a Társaság központi rendezvényének. A

kül dö tt gyűl é s a j av a s l átat' eg,,han gúl a g elfu g adt a,

612018. sz. haározat,.

A küldöttglűlés eg,,hangtilag jóváhaglta az elnölrség ákal előterjesztett

Hadtudomány jolyóirat ciklcpályázatának pólyáz ati kiírás át.



7l20I8. sz. határozat:

A kütdöttgyűlés a rendeményen elhangzott kiegészítésekkel

egyhangtilag Őifogaan az elnötcség beszámolóját a 20]7-ben végzett

tevékenységről, valamint a 20l8. évi munkatervet,

8l20I8. sz. hatérozat:

A kütdöttgyűlés egyhangilag megszavazza, hog az SZMSZ mellékletei

kiegészüljeneká Társaűg aráulaűt leíró dokumentációval (Arculati kézikÖnYv),

o-bty kidolgozása és elfugadása az elnölcség hatásköre,

9l20I8. sz. határozat:

A kütdöttglűlés eglhangilag elfugadta a 2017. évre vonatkozó

közhaszruisági jeűntést az-alábbi sarokszámokkal (melyek a tavalyi év fcíkónYvi
zárásáig mig kis mértékben változhatnak): bevételek összesen ]0.6j5 EFt,

kiadások összesen ]0.353EFt, elfogadta továbbá a 20I8. évi pénzüg,,i terv

alábbi sarolcszámait: bevételek összesen t0.061 EFt; kiadások összesen 9,486

EFt.

l0 l20I8. sz. határozat:

A kül döttgyűl é s e g,,hangil ag elfo gadt a a felag,, el Ő b izo tts á g b es z ámo l Ój át

a 2017. évbenvégzett munkáról.

I I l 2018. sz. határozat:

A laildöttg,,űlés egyhangilag elfugadta az etikai bizottságnak a 20]7. ev

t ev ékeny s é gér ől s zól ó b e s z ámol ój át,

Budapest ,2018.03.23.

A jegyzőkönyv
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