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A Magyar Asztronautikai Társaság 2012. évi közhasznúsági jelentése  
 
Társaságunk közhasznú szervezetként működik. Alapszabályunk (II. 2. § 2. pont) 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 4 alkalommal, az Elnökség 3 alkalommal ülésezett. 
• Külkapcsolatunk egyik jelentős vonatkozása, hogy a MANT 2012-ben is delegált 

résztvevőt a Nemzetközi Asztronautikai Szövetség 63. kongresszusára. A kongresszus 
alatt vacsorát szerveztünk a magyar résztvevők számára. 

• Folyamatosan jelentettük meg tagjainknak szóló kiadványunkat (Körlevél, 
elektronikus Hírlevél) és híreinket, amelyeket a MANT honlapján mindenki számára 
elérhetővé tettük.  

• Megjelentettük az Űrtan Évkönyv 2010-2011 kötetet. 
• 2012 során is adtunk át kitüntetéseket: 

o Fonó Albert emlékérem: Dr. Gschwindt András 
o Nagy Ernő emlékérem: Dr. Hirn Attila  
o Magyar Asztronautikai Társaságért oklevél: Dr. Zombori Ottó  

• Diákpályázatot szerveztünk általános és középiskolás diákok számára, 
Kisbolygó-látogatások címmel. 

• 2012. július 1-7. között Kecskeméten rendeztük meg a MANT szokásos éves 
űrtáborát, 21 résztvevővel. A MANT Űrtábor 2012 helyszíne a Táncsics Mihály 
Középiskolai Kollégium központtal Kecskemét város közigazgatási területe volt, a 
tábor házigazdája Szijártó Sándor, a táborvezető Zombori Ottó volt. 

• A Magyar Űrkutatási Irodával közösen megrendeztük a X. Ifjúsági Fórumot 
(Budapest, 2012. április 13.). 

• Tagjainknak szakmai kirándulásokat szerveztünk az ELTE Lágymányosi 
Planetáriumába (2012. november 24., december 8.). 

• Szakmai kiállítóként részt vettünk a Jövő Hídja nagyszabású tudománynépszerűsítő 
rendezvényen Budapesten (2012. szeptember 22.). 

• Közreműködtünk Marsha Ivins amerikai űrhajós nyilvános előadásának és szakmai 
beszélgetésének megszervezésében (Budapest, 2012. december 6.).  

 
Az anyagi kérdésekről szólva:  

• Az SZJA 1% felajánlásokból 529.084 Ft gyűlt össze. 
• 2012 során is nyertünk el állami pályázati támogatást, a Kutatási és Technológiai 

Innovációs Alap támogatásával megvalósult „A Magyar Asztronautikai Társaság 
űrkutatási ismeretterjesztő és oktatási tevékenysége” című, 2010.03.01.–2012.06.30. 
közötti futamidejű projekt keretében, 3,6 millió Ft összeggel. 

A MANT elmúlt évi konkrét tevékenységéről az elnöki-főtitkári beszámolóban, a 2012-es 
gazdasági év egyenlegéről a gazdasági beszámolóban találhatnak további információkat. 
 

Budapest, 2013. május 27. 
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