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Jegyzőkönyv a Magyar Asztronautikai Társaság 2014. májusi Közgyűléséről 
 
 
Időpont:  2014. május 9. 15 óra 
Helyszín: ELTE TTK Északi tömb 0.87-es terem 

1117 Budapest, XI. Pázmány Péter sétány 1/A 
 
Jelenlévők:  
szavazati joggal: Almár Iván, Apáthy István, Bacsárdi László, Bejczy Károly, Benkó György, Benkó 
István, Benkó Istvánné, Bérczi Szaniszló, Both Előd, Dinnyés Lajos, Frey Sándor, Gerlei István, 
Gödör Éva, Hegymegi László, Hirn Attila, Horvai Ferenc, Horváth András Ferenc, Horváth László 
Ferenc, Kálmán Béla, Kereszturi Ákos, Mécs Miklós, Milánkovich Dorottya, Molec Péter, Ponori 
Thewrewk Aurél, Sándor Karola, Schuminszky Nándor, Sik András, Síkhegyi Ferenc, Solymosi 
János, Spányi Péter, Szabó József, Szalai Sándor, Székely Anna Krisztina, Tänczer Tibor, Tari 
Fruzsina, Trupka Zoltán, Turányi Tamás, Vizi Pál Gábor, Zalán Péter  
meghívottak: Elek László, Hefelle Glória, Pap László 
 
Solymosi János, a MANT elnöke 15 órakor megnyitotta a Közgyűlést, majd megállapította, hogy az 
határozatképtelen. Ezért bejelentette, hogy a meghívóban írtak alapján a megismételt Közgyűlést 
azonos tervezett napirenddel 15.30-kor tartják, amely a jelenlévők számától függetlenül 
határozatképes lesz. Az addig hátralevő időre felkérte Schuminszky Nándort, hogy tartsa meg 
„Űrsztárok és űrsztorik, avagy az űrrepülés a gyűjtő szemével” című előadását. Az előadást rövid 
szünet követte. 
 
15.45 órakor rövid szünet következett, majd 16 órakor Solymosi János megnyitotta a megismételt 
Közgyűlést, és megállapította, hogy az határozatképes. 
 
A hivatalos napirend előtt az elnök gratulált Dr. Both Előd alelnöknek a Hevesi Endre-díjhoz, Dr. 
Roósz Andrásnak pedig a Széchenyi-díjhoz. 
 
Ezután elnökünk elmondta, hogy a kiküldött napirendtől eltérően szeretné, ha az alapszabály 
módosítására is sor kerülne a közhasznúsági jogállás fenntartása érdekében, így javasolta, hogy a 
korábban küldött meghívótól eltérően 7. pontban az alapszabály módosításáról, 8. pontban pedig 
egyebekről legyen szó. Így a javasolt napirend: 
 

1. Beszámoló a 2013. évről 
2. Díjak átadása 
3. Gazdasági beszámoló a 2013. évről 
4. Közhasznúsági jelentés a 2013. évről 
5. Az Ellenőrző Bizottság jelentése 
6. A Magyar Asztronautikai Társaság 2014-es költségvetése 
7. Az alapszabály módosítása 
8. Egyebek 

 
A Közgyűlés a napirendet egyhangúlag elfogadta. 
 
A Társaság elnöke a jegyzőkönyv vezetésére Frey Sándort, hitelesítésére Sik Andrást és 
Milánkovich Dorottyát kérte fel, a Közgyűlés ezt egyhangúlag elfogadta. 
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1. Beszámoló a 2014. évről 
 
Bacsárdi László ismertette a 2013. évről szóló beszámolót (1. melléklet), valamint kitért a 2014. 
január óta történt, a Társaságunkat illető főbb eseményekre is: 

 Február 13-án Műegyetemi fiatalok sikerei az űrben címmel szerveztünk egy rendezvény 
a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karával közösen. Az előadásokat a Galileo 
Webcast élőben közvetítette az interneten. A rendezvényen mintegy 100 fő vett részt. 

 Újabb szakmai kirándulásra került sor 2014. február 22-én a Magyar Honvédség 
Repülőorvosi, Alkalmasságvizsgáló és Gyógyító Intézetébe (Kecskemét). A résztvevők 
száma 16 fő volt.  

 Meghirdettük a 2014-es MANT Űrtábort, amely június 22-28. között lesz Felsőtárkányban. 
Március 3-án ellátogattunk Felsőtárkányba és Egerbe, az űrtábor helyszínére. A látogatáson 
a MANT részéről Székely Anna Krisztina ügyvezető, Zombori Ottó táborvezető és Bacsárdi 
László főtitkár vett részt, Egerben pedig Mika János tagtársunk kalauzolt minket. A tábornak 
otthont adó épületegyüttest bejárva meggyőződtünk arról, hogy idén is egy nagyszerű 
helyszín várja majd a táborozóinkat. Meglátogattuk többek között az egri Varázstornyot is, 
ahol az Eszterházy Károly Főiskola jóvoltából számos program várja majd a táborozó 
diákjainkat. 

 Megjelentettük és bemutattuk a „Tudomány születik. Elek László beszélgetései a magyar 
űrkutatás megteremtőivel” című könyvet. A bemutatóra 2014. március 13-án került sor. A 
könyv Elek László beszélgetéseit tartalmazza tíz magyar űrkutatóval, akik annak idején 
hozzájárultak ennek a tudománynak a hazai születéséhez. A programot Solymosi János, a 
MANT elnöke nyitotta meg, majd Elek László ismertette az általa szerkesztett kötetet. 
Megszólaltak a könyvben szereplő interjúalanyok is, a rendezvényt. Végül Bacsárdi 
Lászlónak, a MANT főtitkárának zárszavával ért véget. A könyv készítésében aktívan 
közreműködött: Almár Iván, Bacsárdi László, Both Előd, Elek László, Trupka Zoltán, a 
borítót Hefelle Glória tervezte. A kötet képanyagának összeállításában Decsy Pál, Frey 
Sándor, Jaczkó Imre, Kocsis Gábor, Nebojszki László, Papp László, a szöveg ellenőrzésében 
Bán András, Gesztesi Albert, Horváth Márk, Jancsó István, Kálmán Béla, Kovács Zsuzsa, 
Kővári Emese, Schuminszky Nándor, Spányi Péter, Szalai Sándor segített. A könyv 200 puha 
fedeles példányban jelent meg, továbbá 90 kemény fedeles példányban – az utóbbi változat 
nem kerül kereskedelmi forgalomba.  

 Február 20-án (tíz napos hosszabbítást követően) véget ért az Űrturizmus – civilek a 
világűrben című diákpályázatunk. A zsűrik felkért tagjai: Kovács Zsuzsanna, Illés Erzsébet, 
Frey Sándor (esszé), Horváth András, Milánkovich Dorottya, Tari Fruzsina, Bérczi 
Szaniszló (rajz), Kocsis Gábor, Vizi Pál Gábor, Sik András (tervezés, videó), Both Előd 
(feladatmegoldás). A szuperzsűri március 21-én ülésezett és döntött a helyezettekről. 
Feladatmegoldás egyetlen egy érkezett, az esszék csökkenő tendenciát mutatnak, a 
rajzpályázati részvétel viszont dinamikusan növekszik az előző évekkel összehasonlítva. 

 Folyamatosan frissül a honlapunk és a Facebook oldalunk. Januárban és áprilisban is 
megjelent a körlevelünk. Elkészült az Űrtan évkönyv 2013 kiadvány, amely májusban jelent 
meg. A Hétköznapi Tudomány projekt keretében workshopot szerveztünk április 11-én 
Szegeden (témája: Élet a Földön kívül), az utolsó workshop május 23-án Balatonfüreden 
lesz (téma: Magánűrhajózás). Az iskolanapokon tartott előadás-sorozatokat a jövőben is 
szeretné a MANT folytatni, ezt Kocsis Gábor fogja össze. 

 
Bacsárdi László további bíztatott mindenkit, hogy ha módja van rá, rendszeresen látogassa a MANT 
honlapját és oldalunkat a Facebook közösségi portálon változó és bővülő eseménynaptárról itt 
értesülhet a leggyorsabban, illetve iratkozzon fel a mant_forum@ listára. 
 
Ezután elnökünk szavazásra bocsátotta, hogy a beszámolókról egyszerre vagy külön-külön 
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szavazzon-e a Közgyűlés. Egyhangúlag az egyszerre való szavazás mellett döntött a Közgyűlés. 
 
2. Díjak átadása 
 
Solymosi János elmondta, hogy az Elnökség 2014. március 21-i ülésén döntött az idei MANT 
díjazottakról, ezeket a díjakat adjuk át most. 
 
Solymosi János megkérte Pap Lászlót, hogy ideiglenesen hagyja el a termet, majd elmondta, hogy 
az idei tiszteletbeli tagságra a MANT Elnöksége Pap László akadémikust javasolja életművéért. 
Bacsárdi László röviden ismertette Pap László eddigi eredményeit. 
 
Solymosi János jelezte, hogy a közgyűlésnek titkosan, szavazólapon kell szavaznia. Kiosztották a 
szavazólapot, majd megkérdezte a Közgyűlést, javasol-e valaki más tiszteletbeli tagot. Új névnek a 
szavazólapra történő felvételére javaslat nem érkezett. A szavazatok öszeszámolására egy három fős 
testületet javasolt (Horvai Ferenc, Milánkovich Dorottya és Sik András), a javaslatot a Közgyűlés 
egyhangúlag elfogadta. 
 
Pap László ezután visszaérkezett a terembe. 
 
A Fonó Albert emlékérmet Dr. Szalai Sándor kapta kutatásaiért. Bacsárdi László röviden 
ismertette tagtársunk hosszú és gazdag munkásságát.  
 
A Nagy Ernő emlékérmet Trupka Zoltán kapta ismeretterjesztő tevékenységéért. Bacsárdi László 
röviden ismertette tagtársunk eddigi eredményeit. 
 
„A Magyar Asztronautikai Társaságért” oklevelet Elek László, Hefelle Glória és Milánkovich 
Dorottya kapott a MANT érdekében végzett tevékenységéért. 
 
A szavazás eredményének összeszámolása után Solymosi János kihirdette a tiszteletbeli tagságról 
való titkos szavazás eredményét. 

Dr. Pap László: 39 igen szavazat (nem szavazat és tartózkodás nélkül) 
Solymosi János gratulált Pap Lászlónak, majd megállapította, hogy a titkos szavazással a közgyűlés 
a következő határozatot hozta. 
 

A Magyar Asztronautikai Társaság Közgyűlésének 
tiszteletbeli tagságról szóló határozata 
 
A MANT Közgyűlése az Elnökség javaslatára, a közgyűlésen lezajlott titkos szavazás 
alapján döntött tiszteletbeli tagságról. 
 
1. A MANT tiszteletbeli tagjává választotta Dr. Pap László professzort életútjának 
elismeréseként. 
 
A határozat 2014. május 12-én lép hatályba. 

 
Solymosi János megállapította, hogy a határozat az 1/2014. számú közgyűlési határozat. 
 
3. Gazdasági beszámoló a 2013. évről 
 
Bacsárdi László ismertette a 2013. évről szóló gazdasági beszámolót (2. melléklet). 
 
4. Közhasznúsági jelentés a 2013. évről 
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A következőkben Solymosi János felolvasta a Közhasznúsági jelentést (3. melléklet). 
 
5. Az Ellenőrző Bizottság jelentése 
 
Az Ellenőrző Bizottság elnökének Mihálka Györgynek a távollétében az Ellenőrző Bizottság 2013. 
évi beszámolóját Bacsárdi László olvasta fel (4. melléklet). 
 
Ezt követően Solymosi János feltette a kérdést, hogy van-e hozzászólás a beszámolókhoz. Ezek 
hiányában elrendelte az együttes szavazást a beszámolókról. 
 

A Magyar Asztronautikai Társaság Közgyűlésének a Magyar Asztronautikai Társaság 
2013-as beszámolóinak elfogadásáról szóló határozata 

 
 

A MANT Közgyűlése a 2013. év működéséről szóló beszámolók meghallgatása után 
következő határozatot hozza. 
 
1. MANT Közgyűlése a MANT 2013. évi működéséről és tevékenységéről szóló elnöki-
főtitkári beszámolót, a gazdasági beszámolót, a közhasznúsági jelentést és az Ellenőrző 
Bizottság beszámolóját elfogadja. 
2. A MANT Közgyűlése köszönetet mond minden tagtársunknak, akik a 2013-as 
esztendőben valamint az elmúlt hónapokban munkájukkal illetve támogatásukkal segítettek 
a MANT tevékenységét. 
3. A MANT Közgyűlése köszönetét és elismerését fejezi ki a MANT vezetésének a 2013-as 
esztendőben végzett teljesítményéért. 
 
Az elfogadott beszámolókat e határozat melléklete tartalmazza. 
 
A határozat 2014. május 12-én lép hatályba. 

 
A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta. Solymosi 
János megállapította, hogy a határozat a 2/2014. számú közgyűlési határozat. 
 
 
6. A Magyar Asztronautikai Társaság 2014-es költségvetése 
 
Bacsárdi László ismertette a Társaság 2014-re tervezett költségvetését (5. melléklet). A közgyűlés 
előtt a tagok ezt az anyagot is, mint a beszámolókat, megismerhették elektronikus formában. 
 
Hozzászólás, észrevétel nem volt. Solymosi János ezután szavazásra terjesztette fel a költségvetést. 
 

A Magyar Asztronautikai Társaság Közgyűlésének a Magyar Asztronautikai Társaság 
2014-es költségvetés-tervezetéről szóló határozata 

 
A MANT Közgyűlése az Elnökség előterjesztésére, a következő határozatot hozza. 

 
1. A MANT Közgyűlése elfogadja a Magyar Asztronautikai Társaság 2014-es költségvetés 
tervezetét. 

 
Az elfogadott költségvetést e határozat melléklete tartalmazza. 
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A határozat 2014. május 12-én lép hatályba. 
 
A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta. Solymosi 
János megállapította, hogy a határozat a 3/2014. számú közgyűlési határozat. 
 
7. Alapszabály módosítása 
 
Bacsárdi László ismertette, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései szerinti 
közhasznúsági jogállás fenntartása érdekében meg kell változtatni az alapszabály II. fejezetét, az új 
változatot Horvai Ferenc és Mihálka György tagtársaink dolgozták ki. Bacsárdi László részletesen 
ismertette a változtatásokat. 
 
Solymosi János ezután szavazásra terjesztette fel az alapszabály módosítását, az alábbi 
határozatjavaslattal. 
 

 
A Magyar Asztronautikai Társaság Közgyűlésének 
a Társaság Alapszabályának módosításáról szóló határozata 
 
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései szerinti közhasznúsági 
jogállás fenntartása érdekében a Magyar Asztronautikai Társaság a következő határozatot 
hozza. 
 
1. Az Alapszabály II. fejezetét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

„II. A Társaság célja és tevékenysége 
 
1. A Társaság legfontosabb céljai: 
 
a) az űrkutatás, űrtechnológia, űrhajózás és az űrjog (ezek együtt a továbbiakban: 
űrtevékenység illetve űrtan) művelése; 
b) a világűr kutatásával kapcsolatos szakmai ismeretek terjesztése; 
c) az űrtan által elért új ismeretek hasznosításának elősegítése; 
d) az új kutatási eredmények széleskörű terjesztése; 
e) az űrtan által összefogott szakterületek közötti együttműködés előmozdítása; 
f) a hazai űrkutató közösség érdekképviselete. 
 
2. A Társaság céljai elérése érdekében az alábbi közfeladatokat látja el: 
 
a) együttműködés a középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai 
stratégia kialakításában [a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról 2004. 
évi CXXXIV. tv. a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról 5. § (3)] 
b) kulturális szolgáltatás és ifjúsági ügyek [Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)] 
c) közművelődés feltételeinek biztosítása, a település szellemi, művészeti értékeinek 
feltárása, megismertetése, a közösségek ismeretszerző tevékenységének támogatása 
[a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (1)-(2)] 
d) kulturális örökség védelme [a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. 
tv. 5 § (1)] 
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A Társaság tagjain kívül más is részesülhet a közhasznú szolgáltatásokból. 
 
3. A Társaság közhasznú szervezet, vállalt feladatainak és különösen közfeladatainak 
ellátása érdekében az alábbi tevékenységeket végzi: 
 
a) az űrtan eredményeivel foglalkozó ismeretterjesztő kiadványokat jelentet meg, 
tagjai számára körlevelet bocsát ki, internetes honlapot működtet; 
b) ismeretterjesztő, oktató és továbbképző előadásokat, rendezvényeket szervez; 
c) könyveket és egyéb oktatási, ismeretterjesztő segédanyagokat ad ki, szerez be és 
forgalmaz; 
d) találkozókat, konferenciákat és táborokat szervez és bonyolít le; 
e) együttműködik a bel- és külföldi társszervezetekkel és intézményekkel; 
f) kitüntetéseket, díjakat, jutalmakat alapíthat és adományozhat; 
g) pályázatokat ír ki önállóan vagy más szervezetekkel, intézményekkel közösen, 
részt vesz pályázatok kidolgozásában vagy felkérésre azok szakmai 
véleményezésében.” 

 
2. Az Alapszabály VII. fejezetének 2. pontja az alábbiak szerint változik: 
 

2. Az Ellenőrző Bizottság feladata a Társaság szerveinek, valamint a jogszabályok, 
az alapszabály és a Társaság által hozott határozatok végrehajtásának, betartásának 
ellenőrzése; a tagok kizárásával kapcsolatos eljárást az Etikai Bizottság folytatja le.   

 
 
3. Az Alapszabály XVII. fejezetét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

„XVII. Az Ellenőrző Bizottság 
 
1. Az Ellenőrző Bizottság tagjainak száma 3 fő. Tagjait a Közgyűlés választja a 
Társaság tagjai közül, 3 éves időtartamra, a bizottság elnökének megnevezésével. Az 
Ellenőrző Bizottság ellátja a felügyelő szervnek a Civil tv. 41. §.-ban meghatározott 
ellenőrzési feladatait. 
 
2. Az Ellenőrző Bizottság feladata, jogköre különösen: 
a) véleményt nyilvánít vagy javaslatot tesz az Elnökség vagy az Intézőbizottság 
kérésére a jogszerű működéssel kapcsolatos kérdésekben; 
b) ellenőrizheti a jóváhagyott éves munkatervet, és éves szinten illetve szükség 
szerint gyakrabban ellenőrizheti a költségvetés megvalósulását; 
c) követheti és vizsgálhatja a költségvetés összeállítását, ellenőrizheti annak 
végrehajtását és az anyagi eszközök rendeltetésszerű felhasználását; 
d) munkájáról beszámol a Közgyűlésnek, súlyos szabálytalanság észlelése esetén az 
Elnöknél kezdeményezi rendkívüli Közgyűlés összehívását, aki ebben az esetben a 
rendkívüli Közgyűlést köteles összehívni; 
e) az Elnök, és valamely Alelnök halála, lemondása, visszahívása vagy 
cselekvőképtelenné válása esetén 60 napon belül kezdeményezi rendkívüli 
Közgyűlés összehívását. 
 
3. Nem lehet az Ellenőrző Bizottság tagja, aki 
a) a Társaságban bármilyen más tisztséget betölt; 
b) e megbízatásán kívül más jogviszonyban is áll a Társasággal; 
c) vagy akinek a hozzátartozója a Társaság cél szerinti juttatásaiból részesül, kivéve, 
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ami tagként az Alapszabály szerint megilleti; 
d) a Civil tv. 38. §. (3) bekezdésnek kizáró okai közül bármelyik vonatkozik rá. 
 
4. Az Ellenőrző Bizottság évente beszámolót készít a Közgyűlés számára, amelyet a 
bizottság elnöke - akadályoztatása esetén valamely tagja - ismertet a Közgyűlésen. 
Az éves beszámolót a Közgyűlés hagyja jóvá. 
 
5. Az Ellenőrző Bizottság üléseit a bizottság elnöke hívja össze, évente legalább egy 
alkalommal, a Társaság mérlegét elfogadó Közgyűlés előtt. Erről a bizottság elnöke a 
tagokat legalább 8 nappal az ülés előtt értesíti. Az Ellenőrző Bizottság két tagjának 
kezdeményezésére az elnök az ülést 30 napon belül köteles összehívni, ebben az 
esetben az ülés napirendjén a két tag kezdeményezésében szereplő tárgykörnek is 
szerepelnie kell.  
 
6. A bizottsági ülés határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. 
Határozatképtelenség esetén az ülést 30 napon belül az elnök újra összehívja. Az 
eredeti ülés és az így megismételt ülés idejéről és helyéről a bizottság elnöke az ülés 
összehívásakor értesíti a tagokat. A bizottság napirendjét a bizottság elnökének 
javaslatára, maga állapítja meg. 
 
7. A határozathozatal egyszerű szótöbbséggel történik. Szavazategyenlőség esetén az 
elnök szavazata dönt. Határozatait az Ellenőrző Bizottság elnöke látja el aláírásával, 
azokat az Intézőbizottságnak megküldi. 
 
8. Az Ellenőrző Bizottság a működési szabályzatát maga állapítja meg.  
 
9. Az Ellenőrző Bizottságnak a Társaság valamennyi iratába betekintési joga van. 

 
4. Ahol az összeférhetetlenségre történő hivatkozás tekintetében az Alapszabály a Khtv-re 
hivatkozik, az Alapszabály úgy módosul, hogy a Civil Tv. 38-39.§-a kerüljön megjelölésre. 
 
5. Az Alapszabály XV. fejezetének 3. pontjának j bekezdése az alábbiak szerint változik: 
 

j) a közgyűlési, az elnökségi, illetve az ellenőrző bizottsági, fennállása esetén pedig 
az etikai bizottsági vagy egyéb, az Elnökség által felállított munkabizottságok által 
meghozott határozatokról olyan nyilvántartást, ún. Határozatok Tárát vezet, amelyből 
a döntések, határozatok tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést, határozatot 
támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható. 
Emellett az Intézőbizottság tartja nyilván a Társaság szakosztályainak, helyi 
csoportjainak beszámolóit, jelentéseit, valamint a Társaság szerződéseit, 
megállapodásait vagy egyéb fontosabb dokumentumokat. 

 
6. Az Alapszabály XXIII. fejezetének 4. pontjában a „közhasznú céljainak” szavak 
„közfeladatainak” szóra változik. 
 
7. Az Alapszabály záradéka az alábbiak szerint változik. 
 

„Jelen Alapszabályt a Magyar Asztronautikai Társaság 2014. május 9-i közgyűlése 
nyílt szavazással, 4/2014. sz. határozatával elfogadta. Ezzel a 2011. január 14-én kelt 
Alapszabály hatályát veszti. A Társaság megszűnik feloszlással, más egyesülettel 
való egyesüléssel, illetőleg megszűnésének megállapításával. Az Alapszabályban 
nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
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valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 
törvény. valamint a Polgári Törvénykönyv az irányadó. A Társaság feletti 
törvényességi felügyeletet a Fővárosi Főügyészség gyakorolja.” 

 
8. A Közgyűlés felhívja az elnököt és a főtitkárt, hogy a módosításoknak a Fővárosi 
Törvényszék felé történt mielőbbi benyújtásáról gondoskodjék. 
 
A határozat 2014. május 12-én lép hatályba. 
 

 
A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta. Solymosi János megállapította, hogy a határozat 
a 4/2014. számú közgyűlési határozat. 
 
 
8. Egyebek 
 
Almár Iván: A Tudomány születik könyv jelentőségének egyik fontos vonatkozását emelte ki. 
Meggyőződése, hogy a történeti könyv (és tervezett folytatása) maradandó emléket állít, s ott kell 
legyen az űrkutatással foglalkozók polcán. A kiadvány nem is a holnapnak, hanem inkább a 
holnaputánnak szól. 
Sik András: Jövő szombaton lesz a Felfedezők Napja a Millenárison, várjuk az érdeklődőket és a 
segítőket a MANT standján az egész napos rendezvényen. 
Bacsárdi László: A rendezvényekkel kapcsolatban, a vándorkiállítás itt kiállított poszter-
vándorkiállítása most nyolcadszor látható. Legközelebb Balatonfüreden lesz látható, ahol egy 
workshopot rendezünk űrturizmus témájában, május 23-án. A részletes program hamarosan elérhető 
lesz. 
Tari Fruzsina: A kiállítás anyaga elektronikusan elérhető lesz-e. 
Sik András: Nincs akadálya ősztől, a kiállítás honlapján jelenleg is olvashatók kiegészítő anyagok a 
poszterekhez kapcsolódóan. 
Szalai Sándor: A jelentős magyar részvétellel készült Rosetta üstökösszonda november 11-én száll 
le, ezzel kapcsolatban a Planetáriumban lesz egy nyílt nap, egy nagyszabású nyilvános rendezvény. 
Horváth András: Terveztünk szakmai kirándulást Ógyallára, van-e rá lehetőség? 
Bacsárdi László: Ha kapunk rá pályázati támogatást, akkor szó lehet róla, ha lesz elég résztvevő. 
 
Solymosi János megállapította, hogy több hozzászólás nincs, és bezárta a közgyűlést. 
 
 
 
Budapest, 2014. május 9. 
 
 
 Solymosi János   Frey Sándor 
  a MANT elnöke   jegyzőkönyvvezető 
 
 
A jegyzőkönyv hiteléül: 
 
 
 
 Milánkovich Dorottya   Sik András 
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1. Elnöki/főtitkári beszámoló 
2. Gazdasági beszámoló 
3. Közhasznúsági jelentés 
4. Ellenőrző Bizottság beszámolója 
5. 2014-es költségvetés 
6. Alapszabály a módosításokkal foglalt egységes szerkezetben 
7. Közgyűlési határozatok 
8. Jelenléti ív 


