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
.

2005. VI. szám

június

Jegyz könyv a MANT 2006. május 25-én megtartott tisztújító Közgy lésér l
Jelen voltak – a jelenléti ív adatai szerint:
Horváth András Simon László Tari Fruzsina
Decsy Pál
Zalán Péter Petrik Ottó
Illés Erzsébet
Almár Iván
Vizi Pál Gábor
Gödör Éva
Ponori Thewrewk Aurél
Bejczy Károly Trupka Zoltán
Horváth Márk Mécs Miklós Szalai Sándor Sik András Bérczi Szaniszló
Kelemen János Pozsgai Attila
Zombori Ottó Magyari Béla Benkó György
Both El d
Gál Gyula
Abonyi Ivánné
Horvai Ferenc Bacsárdi László
Apáthy István
Csengeri Timea Büttner György Endrédi Dávid Gábor
Kerényi Judit Nyerges Gyula Karmos György
Erd s Géza Csató Éva Könyves Vera Sándor Ferenc Mészáros István
Kereszturi Ákos Neubauer Jen
Mihálka György Spányi Péter Bán András
Kimentését kérte 23 tagtárs.
Magyari Béla megnyitotta a Közgy lést, ismertette a napirendet, majd megállapította, hogy a Közgy lés
határozatképtelen, ezért a Közgy lést ugyanezen napirenddel újból összehívja 15 órára, ami már a létszámtól
függetlenül határozatképes. Majd felkérte Almár Ivánt, hogy tartsa meg az el adását.
Almár Iván, a MANT örökös, tiszteletbeli elnöke személyes hangvétel visszaemlékezést tartott a MANT jogel dje 50
évvel ezel tti megalakulásáról és annak körülményeir l.
Ezután Magyari Béla megnyitotta az ismételten összehívott Közgy lést, majd kérte a résztvev kt l, hogy néma
tiszteletadással emlékezzünk meg elhunyt tagjainkról – els sorban Lovász Lászlóról.
Magyari Béla felkérte Bán Andrást, vezesse a Közgy lés jegyz könyvét, valamint két jelenlév t felkért, akik majd
hitelesítik a jegyz könyvet – Gödör Éva és Benkó György elvállalta, a Közgy lés (3 tartózkodás mellett) egyetértett.
Magyari Béla napirendi kiegészítést javasolt – nevezetesen a tisztújítást –, amivel a Közgy lés egyhangúlag egyetértett.
Az elnöki közhasznúsági beszámolót Magyari Béla ismertette – hozzászólás nem volt.
Kelemen János megtartotta f titkári beszámolóját az elmúlt esztend munkájáról és eredményeir l, és azt kérte a tisztelt
tagságtól, hogy továbbra is nyújtsanak segítséget a MANT munkájában.
Bán András ügyvezet a beszámolót kiegészítette azzal, hogy köszönetet mondott a támogatóinknak, akik nélkül sok
kit zött célunkat nem érhettük volna el – így pl. a társ-intézményeknek, oktatási intézményeknek, kutatóintézeteknek, a
Kecskeméti Repül kórháznak, a Magyar rkutatási Irodának.
A Gazdasági Bizottság beszámolója el tt elhangzott, hogy az elhunyt Lovász László helyett egy fiatal szakember,
Burger Csaba vállalta el a beszámolót elkészítését. A beszámoló tartalmával el z leg egyetértett a Gazdasági Bizottság
többi tagja, valamint a Társaság könyvel je, majd az Elnökség.
Burger Csaba személyesen nem tudott jelen lenni a Közgy lésen, így róla Abonyi Ivánné szólt néhány szót, akit már
mint ifjú esszépályázót is ismert.
Ezután Bán András felolvasta a Gazdasági Bizottság beszámolóját. Hozzászólás nem volt.
Gál Gyula, az Ellen rz Bizottság elnöke a beszámolója ismertetése el tt elmondta, hogy mivel Nagy Boldizsár már
korábban lemondott az Ellen rz Bizottságban betöltött tisztségér l, az Intéz bizottság egyetértésével az Ellen rz
Bizottság ideiglenesen kooptálta Tari Fruzsinát, akit a Közgy lés remélhet leg az Ellen rz Bizottság tagjává avat,
hiszen már eredménnyel tevékenykedik. Ezt követ en elhangzott a beszámoló. Gál Gyula méltatta a MANT titkárság
tevékeny közrem ködését, amellyel az Ellen rz Bizottság munkáját segítette.
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Hozzászólásában Benkó György megkérdezte, hogy a beszámolók írásban is a nyilvánosság elé kerülnek-e. Bán András
elmondta, hogy – a korábbi évek gyakorlatával összhangban – a jegyz könyv mellett az összes beszámoló szövegét
közzétesszük a Társaság Körlevelében.
Magyari Béla – több hozzászólás nem lévén – a beszámolók együttes elfogadását kérte a Közgy lést l. A Közgy lés –
2 tartózkodás mellett – elfogadta a beszámolókat.
Magyari Béla megköszönte a tagság, valamint a tisztségvisel k egész éves munkáját, és dicsérettel kiemelte a fiatalság
aktív részvételét a MANT rendezvényei megszervezésében és lebonyolításában.
A Közgy lés foglalkozott az idei tiszteleti tagság odaítélésével. Almár Iván ismertette az erre vonatkozó javaslatot:
Charles Simonyi – leend rturista, a néhai Simonyi Károly fia –, akit l várható, hogy sokat lendíthet az rkutatás
közismertté tételén. A Közgy lés – hozzászólás nélkül, 4 tartózkodás mellett – egyetértett a javaslattal.
Miután a régi vezet ség lemondott, új tisztségvisel k megválasztására került sor.
Almár Iván a jelöl bizottság (elnök: Almár Iván, tagok: Trupka Zoltán, Sándor Ferenc és Szentpéteri László) nevében
ismertette a jelöl bizottság munkájának lényegét és elveit. Elmondta, hogy ez volt az els 3 éves ciklus. Ennek során a
vezet ség m ködése eredményes volt, ezért jelent s változtatást nem javasoltak.
Almár Iván felolvasta a jelöltek listáját – az elnök, a három alelnök, a f titkár, a három f titkárhelyettes jelöltjeit, a 21
elnökségi jelöltet, valamint az Ellen rz Bizottság és a Gazdasági Bizottság jelöltjeit. Hozzátette, hogy az Elnökség
további tagjai a tiszteleti tagok és a területi elnökök, akik tisztségét azonban a jelen tisztújítás nem érinti, újraválasztani
ket tehát nem kell.
A jelölés menete: a lista 21 f t jelöl az Elnökségbe – közülük hármat húzzunk ki, hogy (az Alapszabály szerinti) 18 tagú
új Elnökség felálljon.
A új jelöltek közül a jelenlév k bemutatkoztak, a távollév kr l az ket ismer k szóltak néhány szót. Both El d kérte,
ismertessük, kik voltak azok a korábbi tagok, akik már az új ciklusban nem jelöltették magukat; az nevük is
elhangzott, munkájukat megköszöntük.
Ezután Almár Iván kérdezte, kit javasol a Közgy lés a jelöl listára még feltenni.
Büttner György – aki a tisztségér l lemondott – átadná a helyét egy általa jelölni javasolt tagtársnak, Petrik Ottónak.
Magyari Béla megkérdezte, a Közgy lést, felvegyük-e Petrik Ottót a jelöl listára; 2 tartózkodás mellett a Közgy lés
egyetértett felvételével.
Ezt követ en vita alakult ki arról, hogy mik legyenek a szabályosnak tekinthet szavazás feltételei. Ennek a
végkövetkeztetése az volt, hogy a 22 f re kiegészített listán – a szavazás során kihúzással – pontosan 18 f maradjon az
Elnökségben; ezt a Közgy lés 8 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett, többségi egyetértéssel meg is szavazta.
Magyari Béla szavazatszámlálókat kért fel. Illés Erzsébet vezetésével Decsy Pál és Vizi Pál Gábor vállalkozott erre,
akikkel a Közgy lés – 2 tartózkodás mellett – egyetértett.
A listát tartalmazó szavazólapokat a Közgy lés tagjainak kiosztották, és a titkos szavazás megtörtént. Magyari Béla
szünetet kért, amíg a szavazatszámlálók elkészülnek.
Illés Erzsébet bejelentette a szavazás eredményét: 43 szavazat érkezett, mindegyikük érvényes. Ezek értelmében az
Elnökségbe nem jelöltek a következ ek: Zombori Ottó, Schuminszky Nándor, Petrik Ottó; a negyedik személy egyel re
eldönthetetlen, mivel Spányi Péter és Pázmándi Tamás azonos számú ellenszavazatot kapott.
Magyari Béla döntés gyanánt nyílt szavazást javasolt; a Közgy lés 3 tartózkodás mellett ezzel egyetértett.
Pázmándi Tamás elnökségi tagságával 12 szavazat értett egyet 11 ellenszavazat és 12 tartózkodás mellett, Spányi Péter
elnökségi tagságával 21 szavazat értett egyet 1 ellenszavazat és 16 tartózkodás mellett, így a negyedik „kies ”
Pázmándi Tamás lett, Spányi Péter pedig bekerült az Elnökségbe.
Magyari Béla megköszönte a Közgy lésnek az eredményes tisztújításhoz vezet közrem ködését.
Horváth András megköszönte a Közgy lésnek az újraválasztását, és tájékoztatta a tagságot nyugdíjaztatásáról – a
továbbiakban nem igazgatja a TIT Budapesti Planetáriumát.
Bán András elmondta, hogy köszönettel tartozunk azoknak is, akik a munkánkat más oldalról támogatják – nevezetesen
a MTESZ humánpolitikai munkatársainak, valamint mindenekel tt a könyvel nknek.
Gál Gyula ehhez hozzáf zte, hogy köszönjük meg a MANT adminisztratív munkáját is.
Magyari Béla megköszönte mindenki tevékeny közrem ködését, további eredményes munkát kívánt, majd bezárta a
Közgy lést.
Budapest, 2006. május 25.
A jegyz könyv hiteléül:
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Dr. Magyari Béla sk.
a MANT elnöke
Dr. Gödör Éva sk.

Bán András sk.
jegyz könyvvezet
Benkó György sk.

A jegyz könyv mellékletei – tehát a jelenléti ív, a beszámolók, valamint a jelölést és a szavazást kísér
dokumentumok eredeti példányai – megtekinthet ek a titkárságon.

A MANT irányítását végz testület tagjai
a 2006-2009 id szakra
/az újonnan beiktatott tagtársak neveit írtuk d lt bet kkel/
Dr. Magyari Béla elnök
Dr. Kelemen János f titkár
Dr. Bérczi Szaniszló alelnök
Dr. Both El d alelnök
Dr. Horváth András alelnök
Dr. Frey Sándor f titkár-helyettes
Dr. Mészáros István f titkár-helyettes
Neizer Zita f titkár-helyettes
Dr. Gál Gyula az Ellen rz Bizottság elnöke
Burger Csaba a Gazdasági Bizottság elnöke
Az Elnökség további tagjai:
Apáthy István
Babcsán Norbert
Bacsárdi László
Bakos Ágnes
Csengeri Timea
Dr. Erd s Géza
Dr. Gödör Éva
Dr. Grósz Andor
Horvai Ferenc
Dr. Horváth László
Horváth Márk
Dr. Kerényi Judit
Sík András
Spányi Péter
Szabó Attila
Dr. Szalai Sándor
Szentpéteri László
Trupka Zoltán
Az Elnökség további tagjai a tiszteleti tagok és a helyi csoportok elnökei.
Ellen rz Bizottság tagjai:

Gazdasági Bizottság tagjai:

Dr. Karmos György
Dr. Tari Fruzsina
Dr. Tátrallyay Mariella

Dr. Borza Tibor
Csató Éva
Zsámboki Sándor
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A Magyar Asztronautikai Társaság közhasznúsági beszámolója a 2005-ik évr l
A F városi Bíróság a Magyar Asztronautikai Társaságot (MANT) közhasznú szervezetté nyilvánította,
így a 2005-ik évr l szóló MANT beszámolót az 1997. évi CLVI. Törvény el írásainak megfelel en
állítottuk össze.
1. A MANT alapszabálya szerint folytatta közhasznú tevékenységét. Ezen belül:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rendszeresen szerveztünk szakosztályi rendezvényeket;
megjelentettük az rkaleidoszkópot;
megjelentettük az Asztronautikai Tájékoztatót;
részt vettünk az IAA “Impact of Space on Society” c. nemzetközi rendezvény
megszervezésében és lebonyolításában;
társrendez ként részt vettünk a “25 éves a magyar rhajózás” c. jubileumi konferencián;
komoly szerepet vállalt Társaságunk az ÁRKÁD Üzletház Kalandos világ r cím
rendezvénysorozatának el készítésében és lebonyolításában;
magyar nyelvterületen gondoztuk az EURISY szövetség, az UNESCO és a Norvég
rkutatási Oktatóközpont (NAROM) által közösen meghirdetett nemzetközi sci-fi irodalmi
pályázatot;
társrendez i voltunk az rnapnak;
társrendez i voltunk az Ifjúsági Fórumnak;
megrendeztük szokásos ifjúsági esszépályázatunkat és
nyári rtáborunkat;
biztosítottuk hazánk képviseletét a Nemzetközi rtáborban;
egyik fiatal tagunk képviselte Társaságunkat a Nemzetközi Asztronautikai Kongresszuson;
elláttuk a Gemma rszimulátor szakmai felügyeletét.

2. A pénzügyi helyzetünkr l szóló beszámolót a Gazdasági Bizottság készítette el.
Költségvetési támogatást a MTESZ-en keresztül kaptunk 91.607.- Ft értékben.
A jogi tagdíjakból befolyt támogatásunk éves összege 590.000.-Ft-ot tett ki.
rkutatási Iroda
M ködési költségekre pályázat útján is nyertünk el támogatást: a Magyar
közrem ködésével az Informatikai Minisztériumtól kaptunk 3.000.000.- Ft-ot, Civil Alap m ködési
célokra kiírt pályázatán 600.000.- Ft-ot, továbbá Mecenatúra pályázaton ismét elnyertük az IAF éves
tagdíjának fedezésére – 166.330.- Ft-ot.
Személyi jövedelemadójuk 1%-nak felajánlásával tagjaink 687.424.- Ft-tal támogatták munkánkat.
3. A MANT tevékenységének mind szakmai, mind pedig pénzügyi vonatkozásait, valamint ezek
törvényi megfelelését a MANT Ellen rz Bizottsága áttekintette, és azt rendben találta.
4. A MANT tisztségvisel i munkájukért ellenszolgáltatásban nem részesültek.
5. A MANT továbbra is képviseli nemzetközi szervezetekben (pl. Nemzetközi Asztronautikai
Szövetség) Magyarországot. Kapcsolattartónk 2005-ben is dr. Almár Iván volt.
Budapest, 2006. május 25.
Dr. Magyari Béla sk.
a MANT elnöke
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