
A Magyar Hadtudományi Társaság
20 I 9 . márciu s 22 - én megtartott kiildöttgyűl ésének

határozatai

Il20I9. sz.határozat:
A küldöttg/űlés egyhangúlag úg1,, határozott, hogy a szervezeti egységek a

20]9-es beszámolási időszakban az előző, 20]B-as évben befizetett tagdíjuk 25%-
át használhatjákfel. Azon szakosztályok, amelyek nem adtak le beszámolót, ezt a
lehetőséget nem vehetik igénybe.

2l20l9. sz.határozat:
A küldöttg,,űlés egyszeri határozattal törli a Társaság tagjaínak sorából

azokat, akik a 20lB. évi tagdíjukat személyre szóló, levélben történt felszólítás
ellenére nemfizették be 20]9. március I8-íg. Az érintett személyelcről az érintett
s zako s ztályok kapnak ért es ít és t.

3l20l9. sz.határozat:
A krldattgyűlés egy tartózkodás mellett elfogadta, hogy a Társaság 20]9.

évi kiemelt rendezvénye az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottságával közösen
szery,ezett ,,20I9 a jubileumok éve a hadtudományban" című konferencia lesz.

4l20I9. sz.határozat:
A küldöttg/Űlés eg,,hangúlag elfogadta a 201B. évi pénzügyi jelentést az alábbi
sarolcszámokkal:

- bevételek összesen ]5 59] 000,- Ft
- kíadásokösszesen I0 458.000,- Ft;

elfogadta továbbá a 2019. évi pénzügyi terv alábbi sarokszámait:
- bevételek összesen 9.46].000 ,- Ft; + 5 000 000 Ft
- kiadások összesen: az új elnöl<ség tervezése alapján.

5l20l9. sz.határozat:
A kUldattg,,űlés egyhangúlag elfogadta a felügyelő bizottság beszámolóját

a 20]B. évben végzett munkáról.

612019. sz.határozat:
A kUldattgyűlés egyhangúlag elfugadta Qz Etíkai bizottság 20]B-as

tevékenys égéről szóló beszámolót.



7 l20 19 . sz. határozat,.
A küldöttg/űlés - a rendezvényen elhangzott kiegészítésekkel - elfugadta

az elnökség beszámolóját a 20 ] B-ban illetve a 20 ] 6- ] 9 kazatti időszakban végzett
tevékenységről, valamint a 2019. évi munkatervet.

8l20I9. sz.határozat:
A küldöttgyűlés egyhangúlag elfugadja, hogy a 20]6. márciusában az

alapszabály 13§ l.pontja alapján választott tisztségviselők megbízatásuk
lejártával mandátumukat visszaadják. A 20]6-2019 években végzett munkájukért
a küldöttg,,űlés kös zönetét fej ezi ki.

9l20I9. sz.határozat:
A kUldattg,,űlés eg,lhangúlag efogadta az elnöl<ség javaslatát és

megszavazta, hogy a beterjesztett jelöltlista teljes egészében kerüljön a
szavazólapra.

l 0 l 20 19 . sz. határozat:
A küldöttg,,űlés nyílt szavazással (33 igen, 9 nem, 6 tartózkodás) elfogadta,

hogy Dr. Nag,l LászIó felkerüIjön a szavazólapra, mint alelnök-jelalt.

I I l 20 19 . sz. határozat:
A Mag,,ar Hadtudományi Társaság ktildattg1,,űlése 53 igen, 2 nem

szavazattal, j tartózkodás mellett Prof. Dr. Szenes Zoltánt választotta meg a
Társaság elnókének.

I2l 20 19 . sz. határozat:
A Magyar Hadtudományí Tórsaság kaldattg,,űlése Hegedűs Henrikre

leadott 34 igen, 12 nem szavazat és 11 tartózkodással, valamint Dr. Nag,t
Lászlóra leadott I9 igen, ] 9 nem szavazat és ] 0 tartózkodással Hegedűs Henriket
választotta meg a Társaság alelnökének.

13 l 20 19 . sz. határozat:
Á Mag,,ar Hadtudományi Társaság knldattg,,űlése 56 igen, ] nem

szavazattal, 2 tartózkodás mellett Dénes Lászlót választotta meg gazdasági
elnókhelyettesnek.

I 4 l 20 19 . sz. határozat:
A Magyar Hadtudományi Társaság lctildattgyűlése Dr. Németh Andrást 55

igen, l nem szavazat és ] tartózkodás mellett, Dr. Krízbai Jánost 45 igen, 7 nem
szavazat és 5 tartózkodás mellett, Dr. Porkoláb Imrét 4l igen, ]0 nem szavazat és
4 tartózkodás mellett, Dr. Molnár Annát 40 igen, 9 nem szavazat és 5 tartózkodás
mellett választotta a Társas ág elnökhelyetteseinek.



l 5 l 20 19 . sz. határozat:
A Mag,,ar Hadtudományi Társaság küldöttg,úlése 5ő igen, I nem és 2

tartózlrodás mellett Dr. Csery-Szűcs Pétert választotta a Felüglelő Bizottság
elnöhinek.

I 6 l 20 19 . sz. határozat:
A Mag,,ar Hadtudományi Társaság küldöttg,,űlése Dr. Ritecz Gyórg,löt 57

igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett, Pandúr-Szilág,,i Enikőt 55 igen, I
nem szayazat és 3 tartózkodás mellett választotta a Felüglelő Bizottság tagjaivá.

17 l20I9. sz. határozat:
A Magyar Hadtudományi Társaság kt;ldattg,,űlése 56 igen, l nem és 2

tartózkodás mellett Dr. Király Lászlót választotta az Etikni Bizottság elnökének.

l 8 l20 19 . sz. határozat:
A Mag,,ar Hadtudományí Társaság kt;ldattg,,űlése Dr. Zán Krisztinát 58

igen, 0 nem szavazat és I tartózkodás mellett, Prof. Dr. Krajnc Zoltánt 57 igen, 0
nem szavazat és 0 tartózkodás mellett választotta az Etikoi Bizottság tagjaivá.

Budapest ,2019.03.22.
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