
A Magyar Asztronautikai Társaság 2010. évi közhasznúsági jelentése  
 
 
Társaságunk az 1997. évi CLVI. törvény szerinti közhasznú szervezetként működik. Ennek 
megfelelően Alapszabályunk (II. 2. § 2. pont) ilyen közhasznú tevékenységként jelöli meg az 
űrkutatással kapcsolatos tudományos munkát, oktatást, nevelést, ismeretterjesztést, 
tehetségkutatást, a kulturális örökség (tudománytörténet) ápolását, a világűr békés célú 
kutatásának és felhasználásának előmozdítását. 
 

• Intézőbizottságunk három alkalommal, az Elnökség pedig két alkalommal ülésezett. 
• Külkapcsolatunk egyik jelentős vonatkozása, hogy a MANT 2010-ben is delegált 

résztvevőt a Nemzetközi Asztronautikai Szövetség 61. kongresszusára. A kongresszus 
alatt magyar vacsorát szerveztünk. 

• Folyamatosan jelentettük meg tagjainknak szóló kiadványainkat (Űrkaleidoszkóp, 
Körlevél), amelyeket a MANT honlapján mindenki számára elérhetővé tettük. 
Megjelentettük az Űrtan Évkönyv 2008-2009 számát, könyv alakban is és elektronikus 
formátumban is. 

• 2010 során is adtunk át kitüntetéseket: 
o tiszteleti tagság: dr. Ill Márton  
o Fonó Albert emlékérem: dr. Fuchs Erik  
o Nagy Ernő emlékérem: Simon Tamás 

• Diákpályázatot hirdettünk, Ugródeszka: a Hold címmel. 
• 2010. július 4-10. között megújított tematikával Gyomaendrődön rendeztük meg a 

MANT szokásos éves űrtáborát, 39 résztvevővel. 
• 2010 nyarán két diákot és egy tanárt delegáltunk az amerikai Nemzetközi Űrtáborba, 

2010 őszén pedig két látássérült fiatalt és egy kísérőt a látássérülteknek szóló amerikai 
űrtáborba. 

 
Az anyagi kérdésekről szólva:  

• Az SZJA 1% felajánlásokból kevés híján hétszázezer Ft gyűlt össze, köszönhetően a 
tisztelt Tagság lelkesedésének. 

• 2010 során is pályáztunk állami pályázatokra. A Nemzeti Kutatási és Technológiai 
Hivatal  Mecenatúra pályázatának révén a 2010-ben a Nemzetközi Űrtáborba illetve a 
látássérült űrtáborba utazók teljes utazási költségét tudtuk állni. A Nemzeti Civil Alap 
támogatta működésünket, rendezvényeinket. Sajnos több pályázatról – bár mi 
érvényes pályázatot adtunk be – vagy hosszas hónapok elteltével sem született döntés, 
vagy irracionális módon visszavonásra kerültek. Olyan pályázatunk is van, amelynek 
összegét nem hogy év végig nem fizették ki, hanem jelen beszámoló készítésekor 
sincs még nálunk az összeg. 

 
A MANT elmúlt évi konkrét tevékenységéről az elnöki-főtitkári beszámolóban, a 2010-es 
gazdasági év egyenlegéről a gazdasági jelentésében találhatnak további információkat. 
 
Budapest, 2011. május 6. 
 
 Solymosi János  
 a MANT elnöke 
 


