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január
„2007 – ismét”

Kedves Tagtársunk! Az újévre felkészülve folyvást megújuló feladatunk a tagdíjak ügye. Mint tudjuk, a 2005. évi
rendes Közgyőlésünk alkalmával 2006-tól a tagdíj összegét megváltoztattuk évi minimum 2.000.- Ft-ra (diákoknak és
nyugdíjasoknak 1.000.- Ft), ami jószándék és zseb szerint ki is egészíthetı – amint ez már örvendetesen gyakorlat is!
Természetesen a tiszteleti tagok továbbra sem fizetnek tagdíjat! A jelen körlevelünkhöz mellékeltük a befizetéshez
a csekkeket. Ismét kérjük, hogy aki esetleg több éves tagdíjat ad fel, tegye azt egyetlen csekken az évjáratok feltüntetése
mellett. Ezzel kapcsolatban ismét meg kell jegyezzük, hogy a nyilvántartásunkat egy számítógép ırzi, amely
olykor önkényesen következetlen; aki pedig kezeli – a Társaság ügyvezetıje –, ember, tehát szándéka ellenére
tévedhet. Reméljük, hogy ez a kollektív tévedés az utóbbi alkalmakhoz mérten lecsökkent, de sajnos, még mindig –
óhatatlanul – elıfordulhat. Ezért az ügyvezetı elıre is elnézést kér mindazoktól, akik nyilvántartásával nem a helyes
úton jár. Kéri viszont ebben az esetben az érintettek jószándékú korrekcióját, hogy a nyilvántartás minél kevésbé legyen
neveletlen. Kedves Tagtársaink szíves együttmőködését elıre is köszöni az ügyvezetı! (2003-ben, 2004-ben és 2005ben a tagdíj 1.800 Ft volt – tanuló-nyugdíjas: 900 Ft .)
A befizetés technikai oldalára nézve tisztelt
Tagjaink figyelmébe ajánljuk a jubileumi kiadványunkat ismertetı cikkünket a következı oldalon!
Ifjúsági Fórum – 2006
2006. december 1-jén az ENSZ Világőrhét rendezvénysorozat részeként rendezte a MŐI és a MANT – közös
szervezésben – az immár hagyományossá vált nagy, éves ifjúsági rendezvényt, a VI. Ifjúsági Fórumot. A helyszín
ezúttal a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Székházának (Bp., I. Fı u. 44-50.) földszinti elıadó és kiállító
terme, a Zöld Galéria volt, ami egyben utalás is arra, hogy a magyar őrkutatást felügyelı minisztérium augusztus 1. óta
a KvVM. Az eseményen a fórum jellegének megfelelıen azok vettek részt, akik komoly eredményeket értek el az
elmúlt év során az őrkutatás területén, de természetesen az érdeklıdık éppúgy jelen voltak.
A megjelenteket dr. Almár Iván, a MANT örökös tiszteletbeli elnöke, egyben az Őrkutatási Tudományos Tanács elnöke
köszöntötte. Ezt követıen dr. Both Elıd, a MŐI igazgatója nyitotta meg a rendezvényt. Az elıadások a következıképp
alakultak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Csengeri Timea: Magyar részvétel az ESA SSETI programjában
Horvai Ferenc: Az elmúlt év ifjúsági sikerei – pályázati lehetıségek Magyarországon és a világban
Játékos Balázs, Kocsis Gábor: Mőholdat építünk – az SSETI ESEO mőhold mőszereinek készítése
Sódorné Bognár Zsófia: Magyar részvétel a COROT őrtávcsı programjában
Sódor Bálint: A Rosetta Lander szimulátor
Dianiska Balázs: Lebegés háromezer méteren
Kern Anikó: A hét mőholdképe
Botos István Csaba: Az Alpbachi Nyári Iskola
Bacsárdi László, Csengeri Timea: Őrkongresszus Valenciában

A rendezvény az Ifjúsági Fórumok sorozatának egyik legjobban sikerült állomása volt, köszönhetıen elsısorban annak
a rengeteg, nemzetközileg is jelentıs diáksikernek, melyekrıl az érintettek „elsıkézbıl” számolhattak be. Mint
emlékezetes, a MANT 1999 óta rendez Ifjúsági Fórumot, de az elsı, MŐI-vel közös szervezéső rendezvényre 2001 óta
kerül sor. Azóta egyre inkább elıtérbe kerül az az elv, hogy a hallgatók, fiatal kutatók saját eredményeiket mutassák be
egymásnak.
(Horvai Ferenc)
Ismét közhírré tesszük: a Jövı Háza gyakran szervez olyan rendezvényeket, amelyeknek őrkutatási
vonatkozása is van, és erre szeretne minél több érdeklıdıt elhívni. Megkérdezzük ez alkalommal tisztelt
Tagunkat, hogy erre való tekintettel felhatalmazza-e a MANT-ot arra, hogy a postacímét átadjuk a Jövı
Háza adatbankja számára? Kérjük, hogy amennyiben nem hatalmaz fel bennünket, errıl mielıbb
szíveskedjenek bármilyen formában értesítést küldeni (levél, e-mail, telefon(üzenet), fax; címeink a
fejlécen!).
Köszönjük!
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——
Örömmel adunk hírt róla, hogy az SGF Kft. ismét olyan összeggel támogatta egyesületünket, ahogyan már a korábbi
években is! Ezúton köszönjük meg a támogatást!
Új kiadványaink!

——

Ismét megjelent az ŐRTAN Évkönyv – ezúttal a 2006. évre vonatkozó, az Asztronautikai Tájékoztató 57. száma. Ennek
a megjelentetésében ismét sokat köszönhetünk Elnökségünk régi, lelkes tagjának, dr. Horváth Lászlónak.
+
50 éves jubileumunk alkalmával megjelent a MANT jogelıdjeinek történetét dokumentumokkal és képekkel bıven
illusztrált könyvünk: EGYESÜLETÜNK 50 ÉVES TÖRTÉNETE (I. kötet) címmel. Idén készül el a második kötet,
amit szintén közreadunk. Tekintettel arra, hogy ez a kiadvány komoly anyagi megterhelést ró Társaságunk amúgy is
szegényes költségvetésére, a kiadványba belecsempésztünk egy levelet, amely támogatásra kéri fel a kedves olvasót.
Eddig már többen meg is tették ezt oly módon, hogy egyszerően az éves tagdíjukat egészítették ki, így kevesebb csekk
után vonhat le a posta a bankunkon keresztül kezelési költséget. A támogatási szándék mellett az ezt az elvet követık
további segítséget nyújtanak ily módon pénztárcánknak – köszönjük!

≈

☺

≈

Meghirdetjük a 2007-ik esztendı ifjúsági esszépályázatát és a magyar ifjúsági őrtábort, amelyek részletei a
Körlevelünk mellékletében találhatóak.
Jegyzıkönyv a MANT 2006. december 8-án megtartott rendkívüli, elnökválasztó Közgyőlésérıl
Jelen voltak – a jelenléti ív adatai szerint:
Szíjártó Lajos Bogárdi László Gödör Éva
Illés Erzsébet
Almár Iván
Mécs Miklós
Sik András
Solymosi János Bejczy Károly Mihálka György Sándor
Frey Sándor
Horváth András
Sándor Ferenc
Schuminszky Nándor
Horvai Ferenc
Trupka Zoltán
Both Elıd
Szalai Sándor
Zalán Péter
Gál Gyula
Zombori Ottó
Kerényi Judit
Horváth Márk
Ponori Thewrewk Aurél
Benkó György
Kelemen János
Spányi Péter
Kereszturi Ákos
Bérczi Szaniszló
Büttner György
Gerlei István
Piroska György
Aninger László Don György
Fejes István
Grósz Andor
Horváth Ferenc Koppányi Béla
Mészáros István
Marek Miklós Kovaliczky István Decsy Pál
Tóth Pál
Bán András
Kimentését kérte 29 tagtárs.
Almár Iván megnyitotta a Közgyőlést, majd megállapította, hogy a Közgyőlés határozatképtelen, ezért azt ugyanezen
napirenddel újból összehívja 11 órára, ami már a létszámtól függetlenül határozatképes.
Ez után felkérte Both Elıdöt, hogy tartsa meg az elıadását.
Az elıadást követıen Almár Iván újból felemlítette, hogy a Közgyőlés már határozatképes.
Elmondta, hogy Magyari Béla ez év augusztus 7-én – írásban is megerısítve szándékát – lemondott, és az azt követı
idıszakban az Intézı Bizottság Horváth Andrást bízta meg az elnöki teendık ellátásával. Az IB egyben jelölı
bizottságot is felállított – Frey Sándor vezetésével. A Közgyőlés jelen lévı tagjai egy lepecsételt sárga cédulát kaptak,
amely az elnökválasztás folyamata során szavazásra jogosítja fel a tagokat (a Közgyőlés nyilvános, így azok is részt
vehetnek rajta, akik az Alapszabály értelmében szavazásra nem jogosultak).
A jegyzıkönyv vezetésére felkérte Bán Andrást – ezzel a Közgyőlés egyhangúlag egyetértett. A jegyzıkönyv
hitelesítésére Gödör Éva és Koppányi Béla vállalkozott – felajánlásukat a Közgyőlés egyhangúlag elfogadta.
Kelemen János vezetésével és Szalai Sándor, valamint Büttner György közremőködésével felállt a szavazatokat
számláló bizottság – a Közgyőlés (2 tartózkodás mellett) egyetértett.
Frey Sándor ismertette a jelölı bizottság munkáját, és egyben megköszönte Gödör Éva, Trupka Zoltán és Mészáros
István közremőködését, valamint mindazok tevékenységét, akik a jelölés elıkészítésében segítséget nyújtottak, majd
ismertette a választás szabályait.
A jelölı bizottság elnöknek javasolja Horváth Andrást – ı a jelöltetését vállalta.
Almár Iván elmondta, hogy Horváth Andrásnak több évtizedes kapcsolata van az őrkutatással, tisztséget viselt már
korábban is Társaságunkban és annak jogelıdjében, tapasztalata tehát bıven van annak a feladatnak az ellátásában,
amire jelöljük, továbbá az átmeneti idıszak hónapjaiban a megbízásával járó teendıket is lelkiismeretesen és
hatékonyan látta el. Megkérdezte a Közgyőlést, egyetért-e azzal, hogy Horváth András a jelölı listára kerüljön, illetve
van-e további javaslat elnöki jelölésre. A Közgyőlés további jelöltet nem javasolt, és egyhangúlag egyetértett Horváth
András jelöltetésével. A titkos szavazás az elıkészített, kiosztott szavazó cédulákkal megtörtént, majd a szavazatokat
számláló bizottság begyőjtötte és értékelte a kitöltött szavazó cédulákat.
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Kelemen János kihirdette az eredményt: a jelenléti ív szerint 44 szavazásra jogosult tag van jelen, ugyanakkor csak 43
szavazat érkezett be, azok viszont mind érvényesek.
A szavazás eredménye szerint a Közgyőlés egyhangúlag Horváth Andrást választotta elnökké.
Almár Iván megállapította, hogy megüresedett Horváth András alelnöki posztja, így alelnököt is kell választanunk; erre
a tisztségre Grósz Andort, Elnökségünk régi, nagy tapasztalatokkal rendelkezı tagját javasolta a jelölı bizottság. A
jelölt a jelöltetésével egyetértett. Almár Iván felkérte Grósz Andort, ismertesse munkáját.
Grósz Andor tájékoztatta a Közgyőlés tagjait szakmai tevékenységérıl, ezen belül külön kiemelve az őrkutatással
kapcsolatos vonatkozásokat. Elmondta, hogy a Kecskeméti Repülı Kórház fıigazgatója, a Magyar Honvédség repülıfıszakorvosa, a Szegedi Egyetem Repülı- és Őrorvosi Tanszékének vezetı professzora, az Amerikai Repülıorvosi
Társaság tagja, a Nemzetközi Repülı- és Őrorvosi Akadémia tagja, a Nemzetközi Asztronautikai Akadémia levelezı
tagja, jelen volt a magyar őrhajósok kiválasztásában, majd orvosi felkészítésén; jelenleg mikrogravitációs
vizsgálatokban és a repülık orvosi felkészítésben vesz részt. Ha bizalmat kap, ez azon intézményeknek is
megtiszteltetés, amelyeket képvisel. A MANT kecskeméti csoportját Pozsgai Attilával együtt irányítja. Almár Iván
megjegyezte, hogy korábban a MANT vezetıi között mindig voltak orvosok is – ez a vonal most ismét erısödhet.
A titkos szavazás az elıkészített, kiosztott szavazó cédulákkal megtörtént, majd a szavazatokat számláló bizottság
begyőjtötte és értékelte a kitöltött szavazó cédulákat.
Kelemen János kihirdette az eredményt: 44 szavazat érkezett be, és azok mind érvényesek.
A szavazás eredménye szerint Grósz Andort a Közgyőlés egyhangúlag alelnökké választotta.
Grósz Andor megköszönte a bizalmat, megígérte, képviseli továbbra is a vidéki régiót, és szorgalmazza a tagság
erısítését.
Almár Iván megállapította, hogy megüresedett egy hely Elnökségünkben, így oda újabb tagot is kell választanunk; erre
a tisztségre a jelölı bizottság nevében Frey Sándor két tagunkat, Solymosi Jánost és Zombori Ottót javasolta – ık
elvállalták a jelöltetésüket.
Almár Iván megköszönte a jelölı bizottság jól elıkészített munkáját, majd felkérte a jelölteket, mutatkozzanak be
(névsor szerint).
Solymosi János a Bonn Magyarország igazgatója, amely őrtechnikai eszközökkel, azok földi kiszolgálóival, kutatássalfejlesztéssel foglalkozik, és kapcsolatban áll őrügynökségekkel, ipari cégekkel. Tagja az Őrkutatási Tudományos
Tanácsnak és a Magyar Őrkutatási Tanácsnak.
(folytatása a túloldalon!)

– 1% –
Ismét megkérjük minden kedves Tagtársunkat, adójának felajánlható 1 %-át áldozza Társaságunk céljaira,
s ha megteheti, beszélje rá hozzátartozóit, barátait, ismerıseit is. Mint arról korábban is már beszámoltunk, 2006-ban több
mint 741 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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Zombori Ottó nyugdíjas, ám ma is aktív tanár, szakterülete az őrkutatáson túl a matematika, a fizika és a csillagászat.
Nagy tapasztalatokat szerzett az ifjúság körében folytatott, több évtizedes tevékenység során – részt vett többek között
az ŐRTANítás, valamint a fiatalokat is érintı rendezvényeinkben.
Almár Iván a Közgyőlés véleményét kérdezte, a két név felkerüljön-e a listára; Solymosi János (1 tartózkodás mellet) és
Zombori Ottó (2 tartózkodás mellett) a szavazó listára került a Közgyőlés egyetértésével. Újabb jelöltre nem érkezett
javaslat. Kereszturi Ákos megkérdezte: Solymosi János azonos-e azzal, akinek a neve ismert az őriparban?
Almár Iván elmondta, hogy igen, és hozzátette, hogy Solymosi János többek között támogatta a tavalyi év nemzetközi
asztronautikai nagyrendezvényét is, az IAA „A világőr hatása a társadalomra” c. konferenciáját.
Gödör Éva hozzátette, hogy Solymosi János dolgozott az egyetemen az Őrkutató Csoportban is, és Magyarországra
hozná a mikromőholdak tesztközpontját.
Almár Iván a hozzászólások után ismertette a helyes szavazás feltételét: a szavazólapon szereplı két név közül egyet
kell kihúzni, így a másik név a ténylegesen jelölté marad.
A titkos szavazás az elıkészített, kiosztott szavazó cédulákkal megtörtént, majd a szavazatokat számláló bizottság
begyőjtötte és értékelte a kitöltött szavazó cédulákat.
Kelemen János kihirdette az eredményt: 43 szavazat érkezett be, és azok mind érvényesek. Zombori Ottóra 8 szavazat,
Solymosi Jánosra 35 szavazat jutott, így a Közgyőlés Solymosi Jánost választotta Elnökségünk új tagjává.
Almár Iván megköszönte Zombori Ottónak, hogy a jelöltetését vállalta.
Horváth András megköszönte a Közgyőlés bizalmát, gratulált a további megválasztottaknak. Kéri a tagság és az új
tisztségre választottak segítségét. Elmondta, hogy megbízása ideje alatt is igyekezett a MANT ügyeit elımozdítani.
Ennek egyik fontos mozzanata a vendéglátó Jövı Házával nemrég megkötött együttmőködési megállapodás, amely
kölcsönös szolgáltatásokra épül. A MANT támogatására nagy szükség van, így ebben Solymosi János segítségét is
kérjük. Még több aktivitást kér a tagságtól, többek között az őr-ismeretterjesztés, az oktatás terén, szeretnénk
folyamatosan ápolni nemzetközi kapcsolatainkat, amelyben Almár Ivánra továbbra is komoly szerep vár.
2007 fontos év, amely komoly alkalmat teremt arra, hogy az őrkutatás eredményeit az eddigieknél is jobban a
nyilvánosság elé tárjuk – többek között a sajtó bevonása révén. Változatlanul feladatunknak tekintjük, hogy az
őrkutatással kapcsolatban helyesen, pontosan és lehetıleg magyar kifejezésekkel fogalmazzunk.
Almár Iván megköszönte az elnökválasztó Közgyőlés és a tagság munkáját, majd felhívta a figyelmet a délutáni
jubileumi rendezvényre, illetve az azt követı szakmai kirándulásra, amelyet a Jövı Házában Sik András vezet, végül
bezárta a Közgyőlést.
Budapest, 2006. december 8.

Dr. Horváth András sk.
a MANT elnöke

Bán András sk.
jegyzıkönyvvezetı

A jegyzıkönyv hiteléül:
Dr. Gödör Éva sk.
Koppányi Béla sk.
__________________________________________________________
A jegyzıkönyv mellékletei – tehát a jelenléti ív, valamint a jelölést és a szavazást kísérı dokumentumok
eredeti példányai – megtekinthetıek a titkárságon.


2007-ben is az összevont adóalapját terhelı, 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 2007. évrıl szóló
költségvetési törvényben meghatározott kiemelt elıirányzat javára adományozhatja.
A lezárt borítékot a 2006. évrıl 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 rendelkezı nyilatkozatot tartalmazó
borítékot az adómegállapítást kérı nyilatkozattal együtt, azzal egy borítékban küldje meg az
adóhivatalnak. A borítékot a ragasztott felületére átnyúlóan saját kezőleg írja alá!
Ha az Ön 2006. évi személyi jövedelemadóját a munkáltatója számolja el, akkor a nyilatkozatát 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 kezőleg írja alá!
Budapest, 2006. december
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