
 

 
 

2005. II. szám                                             február 
 
 
 
 

Programunk: 
 
A DATA Szakosztály ülése: Radarral a felszín alatti marsi jég nyomában  
El�adók: Horváth Márk villamosmérnök, Ph.D hallgató, valamint dr. Gödör Éva villamosmérnök, a 
MANT Elnökségének tagja  
Id�pont: 2006. március 8. 18.00 óra  
Helyszín: Kossuth Klub, Budapest, VIII. Múzeum u. 7.  

� 
 

Újabb kedvez� pályázati hír, hogy a Mecenatúra pályázata révén elnyertük az IAF 2005. évi tagdíjának 
összegét is! 

== 
 

A Nemzeti Civil Alapprogram keretében kiírt pótlólagos pályázatokra ismét benyújtottuk 
dokumentumainkat. A tárgykör szerint Társaságunk ezúttal is egyrészt a m�ködési célú, másrészt a 
kommunikációs kapcsolatai korszer�sítését szolgáló összegek elnyerését t�zte ki célul. 
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Ismét megkérjük minden kedves Tagtársunkat, adójának felajánlható 1 %-át áldozza Társaságunk céljaira,  
s ha megteheti, beszélje rá hozzátartozóit, barátait, ismer�seit is. Mint arról korábban is már beszámoltunk, 
2005-ben több mint 687 ezer forinttal sikerült gyarapodnunk ilyen formán! A felajánláshoz szükséges 
cédulára – amit adóbevalláskor lehet leadni – kell rávezetni adószámunkat. Köszönjük jó szándékát és 
segítségét!   Adószámunk változatlan: 19011084-1-41 
�
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A Magyar Asztronautikai Társaság körlevele 
 

1027  Budapest,  F�  utca  68.      Postacím:  1371  Budapest,  Pf.  433.   
Tel/fax/üzenetrögzít�:  (06-1) 201-84-43   e-mail: mant@freemail.hu     
www.mant.hu                Számlaszám: 10300002-20617536-00003285  

.  
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Folytatjuk tovább azt az örvendetesen növekv� névsort, amely szerint felsorolt tagtársaink a befizetett 
tagdíjukat megtoldották, amiért külön köszönetet mondunk nekik: 
 
Busics Imre (Budapest), Drapak Roland (Budapest), Krajcsovics Csaba (Szentendre), dr. Mihály Szabolcs 
(Budapest), Mécs Miklós (Esztergom), dr. Óvári Gyula (Budapest), dr. Patócs Sándor (Budapest),  
dr. Tóth Pál (Budapest). 
Kiemelked� mérték� tagdíjbefizetése volt Drabik Krisztiánnak (Budapest) és Veress Tibornak (Budapest)  
[4-4.000.- Ft], dr. Elkán Károlynak (Pomáz), Szentpéteri Lászlónak (Dunakeszi) és Unyatyinszki Csabának 
(Békéscsaba) [5-5.000.- Ft], Köröcz Gyulának (Budapest) [6.000.- Ft], végezetül Galambos Tibornak 
(Martonvásár) és Török Jánosnak (Ónod) [10-10.000.- Ft]! 
 

—— 
 
Jogi tagdíjat kaptunk az alábbi szervezetekt�l, illetve intézményekt�l (névsor szerint): Admatis Kft. 
(Miskolc), BME Villamosmérnöki Kar, Általános és Fels�geodézia Tanszék (Budapest), Kecskeméti 
Repül�kórház, MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézet (Budapest) és Országos Meteorológiai 
Szolgálat (Budapest)! 

–   O  – 
 
El�zetesen hírt adunk arról, hogy tagtársunk, Hargitai Henrik az Egyesült Államok Utah államában Mars 
szimulációs terepgyakorlaton van, ahol a Huszár II. b. névre hallgató pécsi Hunveyor robot segítségével 
teszteli, hogyan hat kölcsön az együttes munkában ember és robot. Remélhet�leg még olvashatunk err�l 
b�vebben is a program lezajlása után. 
 

@ 
 

Február 1-jével kezd�d�en titkárságunkon – egyel�re kísérleti és átmeneti jelleggel – ismét m�ködik a   
mant@freemail.hu   drótposta cím. Erre lehet tehát leveleket küldeni, ám a fogadható méret korlátozott: 
legfeljebb 1 Mb az, ami várhatóan átjön a rendszeren. Kérjük a levelet küld�k és a várók szíves türelmét az 
esetlegesen és óhatatlanul felmerül� technikai problémák miatt! 
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2006-ban  is az összevont adóalapját terhel�,  kedvezményekkel csökkentett és befizetett adója  
2x1 százalékával rendelkezhet. Az egyik 1 százalékot külön a törvényben meghatározott 
alapítvány, társadalmi szervezet vagy nevesített intézmény, elkülönített alap javára 
juttathatja. 
A másik 1 százalékot valamely bíróság által bejegyzett egyház vagy a 2006. évr�l szóló 
költségvetési törvényben meghatározott kiemelt el�irányzat javára adományozhatja. 
A lezárt borítékot a 2005. évr�l szóló személyi jövedelemadó bevallásával együtt, azzal egy 
borítékban küldje meg az adóhivatalnak. Ha adójának 2x1 százalékával rendelkezik, akkor 
mindkét nyilatkozatot egy borítékba tegye bele. 
Ha Ön adóhatósági adómegállapítást kér, akkor a rendelkez� nyilatkozatot tartalmazó 
borítékot az adómegállapítást kér� nyilatkozattal együtt, azzal egy borítékban küldje meg az 
adóhivatalnak. A borítékot a ragasztott felületére átnyúlóan saját kez�leg írja alá! 
Ha az Ön 2005. évi személyi jövedelemadóját a munkáltatója számolja el, akkor a nyilatkoza-
tát tartalmazó lezárt, a szükséges adatokkal ellátott borítékot a munkáltatójának adja át, aki 
azt az elszámolásról szóló adatszolgáltatással együtt továbbítja az adóhivatalnak. Ebben az 
esetben is a borítékot a ragasztott felületére átnyúlóan saját kez�leg írja alá! 
 
Budapest, 2005. december 
 

ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLEN�RZÉSI HIVATAL 


