
   
A Magyar Hadtudományi Társaság  

2009. március 26-án megtartott küldöttgyűlésének 
határozatai 

 
 
1/2009. sz. határozat: 
(Jegyzőkönyv 7. old. 1. bekezdés) 
           
              A küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta a Magyar Hadtudományi Társaság 
címerének korszerűsítésére vonatkozó határozatot az önálló mellékletben szereplő 
szöveggel (alapszabály 1.§.6. pont), figyelembe véve az elnökség beszámolójában 
szereplő kiegészítést. 
 
2/2009. sz. határozat: 
(Jegyzőkönyv 7. old. 7. bekezdés) 
 
            A küldöttgyűlés  3 fő tartózkodása mellett elfogadta, hogy az elnökség a 
küldöttgyűlést előkészítő ülésén — amelyen az elnökség a saját beszámolóját végső 
formába önti — kötelező jelleggel kérjen tájékoztatást a Felügyelő Bizottság és az 
Etikai Bizottság beszámolójáról is. A három beszámolót a küldöttgyűlés külön-
külön vitatja meg és szavazással fogadja el.  
 
3/2009. sz. határozat: 
(Jegyzőkönyv 8. old. 2. bekezdés) 
 
            A küldöttgyűlés 1 ellenvélemény mellett elfogadta a szervezeti egységek 
nevével kapcsolatos határozati javaslatot. 
 
4/2009. sz. határozat: 
(Jegyzőkönyv 8. old. 4. bekezdés) 
 
          A küldöttgyűlés az elhangzott  kiegészítésekkel, javaslatokkal  módosított 
2008. évi tevékenységről összeállított elnökségi beszámolót egyhangúlag elfogadta.   
 
5/2009. sz. határozat: 
(Jegyzőkönyv 9. old. 2. bekezdés) 
 
          A küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta a  Felügyelő Bizottság 
jogátruházással kapcsolatos beterjesztését.  
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6/2009. sz. határozat: 
(Jegyzőkönyv 9. old. 3. bekezdés) 
 
         A küldöttgyűlés a Felügyelő Bizottság beszámolóját egyhangúlag elfogadta.  
 
7/2009. sz. határozat: 
(Jegyzőkönyv 9. old. 5. bekezdés) 
 
          A küldöttgyűlés egyhangúlag  elfogadta az Etikai Bizottság  beszámolóját. 
  
8/2009. sz. határozat: 
(Jegyzőkönyv 9. old. 7. bekezdés) 
 
           A küldöttgyűlés a beterjesztett 2009. évi munkatervet és költségvetést 
egyhangúlag elfogadta. 
 
9/2009. sz. határozat: 
(Jegyzőkönyv 11. old. 3.bekezdés) 

  
          A küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta az elnökség létszámát meghatározó 
paragrafus módosítását 
 
10/2009. sz. határozat: 
(Jegyzőkönyv 11. old. 5.bekezdés) 
 

A küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta, hogy a szakosztály-elnökök által 
megbízott vezetőségi tag szavazati joggal képviseli a szakosztályt az elnökségi 
üléseken. 

 
11/2009. sz. határozat: 
(Jegyzőkönyv 11. old. 7.bekezdés) 
 
         A küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta az alapszabály 14.§.1. pontjának 
kiegészítését azzal, hogy  a szervezeti egységek a naptári év lezárultával a megadott 
szempontok szerint beszámolót állítanak össze.    
 
12/2009. sz. határozat: 
(Jegyzőkönyv 11. old. 10.bekezdés) 
      
        A küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta a szakosztályoknak visszajuttatandó 
pénzkeret mértékét.  
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 13/2009. sz. határozat: 
(Jegyzőkönyv 12. old. 1.bekezdés) 
      
         A küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta, hogy a Társaság elismerési formái 
közé az emlékérem is bekerüljön, az átadás körülményeire vonatkozó előírás 
törlésével. 
 
14/2009. sz. határozat: 
(Jegyzőkönyv 12. old. 5.bekezdés) 
 
        A küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta a könyvelő javadalmazásának 
emelésére tett  javaslatot. 
 
 
 
   Budapest, 2009. április 2-án.                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
     ……………………….                                             ………………………..  
          Dr. Haig Zsolt                                                          Dr. Németh András 
    jegyzőkönyv hitelesítője                                              jegyzőkönyv hitelesítője 
             
           
 
 
 


