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július-augusztus

— —
Örömmel újságoljuk el, hogy az ifjúsági pályázatunk révén arra érdemesültek sikerrel jártak
Huntsville-ben, a Nemzetközi Őrtábor meghívása révén. Élménybeszámolójukat remélhetıleg
már a soron következı körlevelünkben közölhetjük. Emlékeztetıül: a két kiküldöttünk
Farkas Flóra (Pomáz) és Lájer Márton (Baja), kísérıjük pedig Solymosi János, Elnökségünk
tagja. Gratulálunk mindhármójuknak a sikerrel végrehajtott kiküldetéshez!


Az idei ifjúsági őrtáborunkat (ez a XIV-ik!) – híven a meghirdetettekhez – augusztus 6-a és 15-e
között Szentlélek-Miskolcon rendezik meg a szervezık. Ezúttal is gazdag program várható, és
reméljük, hogy az idıjárás is kedvez a sokoldalú elfoglaltságoknak. Sok sikert és eredményes
munkát kívánunk a táborozóknak!

— ☺ —
Madai Péterrel gazdagodott – a korábbi körleveleinkben ismertetteken felül – azok listája, akik a
MANT-ot a jubileumi kiadványunk megjelentetésére, illetve tagdíjuk megtoldására küldtek
támogatást, továbbá Mészáros István kiemelkedı mértékő tagdíjjal támogatta a MANT-ot.
Mindkettıjüknek köszönjük, és reméljük, hogy a támogatók lapzártakor félbemaradt listája tovább
bıvül!

— O —
Összefoglaló az Elnökség május 21-én megtartott ülésén elhangzottakról:
•

Almár Iván, örökös tiszteletbeli elnökünk írásba foglaltan lemondott tényleges tisztségeirıl,
elsısorban IB-tagságáról, valamint a MANT nemzetközi képviseletérıl.

•

Az Elnökség a MANT nemzetközi kapcsolatainak további gondozására keresi a megfelelı
személyt; elsısorban Grósz Andor alelnököt kérnék fel, ha ı ezzel egyetért.

•

A közgyőlés idıpontjára a javaslat június 5-e 14.00 óra, a határozatképtelenség esetére
újbóli összehívása pedig legyen 14.30 óra. A köztes idıben Grósz Andor tart vetített képes
elıadást az őrturizmus orvosi vonatkozásairól.

•

Az Elnökség egyhangúlag egyetértett azzal a javaslattal, hogy Hideg János repülıorvos
legyen a tiszteleti tag – ha a jelölt maga is elvállalja ezt a megtiszteltetést. (A tiszteleti
tagságról a közgyőlés jogosult dönteni.)

•

Az Elnökség egyhangúlag egyetértett azzal a javaslattal, hogy legyen egy egyoldalnyi
információ az országos csapatvetélkedırıl és az őrtáborról, amit a Galaktika folyóirat
leközöl.
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Folytatódik az Őrközelben rádiómősor
A Magyar Asztronautikai Társaság a Civil Rádióval együttmőködve 2007 áprilisában őrkutatási témájú
rádiómősort indított. A rádiómősor havonta fél órában jelentkezik a Civil Rádió tudományos sávjában. A
mősor Budapest térségében az FM 98-on hallgatható, az internet segítségével viszont az egész világról
elérhetı a www.civilradio.hu címen. Őrközelben címő mősorunkban őrkutatási témákkal szeretnénk
foglalkozni.
(Lásd az elızményeket az elızı, júniusi számunkban!)
Tervezett további témák:
augusztus 14. (kedd), 14.00-14.30 – magyar fiatalok és az őrkutatás: SSETI
szeptember 11. (kedd), 14.00-14.30 – a GPS testközelbıl
október 9. (kedd), 14.00-14.30 – az őrkorszak hajnala

—&—
Csillagtúra rádiómősor a radiocafé 98.6-on
Az NKTH Apponyi Alber programja támogatja a "radiocafé 98,6" rádióadón május 26-án kezdıdı és heti
rendszerességgel, az év végéig jelentkezı "Csillagtúra" címő mősorsorozatunkat, melynek meghívott
vendégei a hazai tudományos élet aktív képviselıi, hírei és összefoglalói pedig kozmikus perspektívából
mutatják be Földünket .
A mősor ajánlója:
»A jelek szerint valamennyi fontosabb galaktikus civilizáció története három különálló és jól
megkülönböztethetı szakaszon megy keresztül: a túlélés, a kíváncsiság és a kifinomultság szakaszain,
melyeket a "hogyan?", a "miért?" és a "hol?" fázisainak is neveznek. Az elsı szakaszt például a következı
kérdés jellemzi: "hogyan szerzünk ételt?". A másodikat ez: "miért eszünk?". A harmadikat ez: "hol
vacsorázunk ma?". « (Douglas Adams)
Tegyél velünk egy őrsétát! A Csillagtúra, a radiocafé 98.6 őrkutatási magazinja minden szombaton délelıtt
11-tıl 12-ig Pilisi Konráddal (mősorvezetı) és dr. Kelemen Jánossal (állandó szakértı), a Magyar
Asztronautikai Társaság fıtitkárával.
A mősor támogatója a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Kutatásfejlesztési, Pályázati és
Kutatáshasznosítási Irodájának Apponyi Albert programja.
Ne feledd: szombatonként lehozzuk neked a csillagokat!

============================================================
Fıtitkári beszámoló a Magyar Asztronautikai Társaság 2006. évi mőködésérıl
A beszámolási idıszakban a MANT az alapszabályban lefektetett elveknek megfelelı tevékenységeket
végezte:
•

rendszeresen szerveztünk szakosztályi rendezvényeket:
- Konzultáció az esszépályázat résztvevıinek;
- Ifjúsági esszépályázat elbírálása;
- Őrklub-rendezvények a Kossuth Klubban;

•

megjelentettük az Őrkaleidoszkópot;
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•

megrendeztük szokásos ifjúsági esszépályázatunkat, eredményhirdetés Jövı Háza,
2006. május 6.

•

megrendeztük a XIII. Magyar Ifjúsági Őrtábort 2006. július 17-26 között, helyszíne:
Miskolc-Szentlélek

•

2+1 fı képviselte hazánkat a Nemzetközi Őrtáborban Huntsville-ben, 2006. július utolsó
hetében, Orgel Csilla, Megyesi Dániel, kísérı: Horváth Márk

•

Társrendezıi voltunk a XXV. Ionoszféra–Magnetoszféra Szemináriumnak, 2006. november
06-08. között Sopronban.

•

A MÜI mellett társrendezıi voltunk az Őrnapnak 2006. november 9-én;

•

A MÜI mellett társrendezıi voltunk az Ifjúsági Fórumnak 2006. december 1-én;

•

Rendkívüli, elnökválasztó közgyőlés tartottunk a Jövı Házában, 2006. december 8. 10.3013.00 óráig

•

Jubileumi közgyőlést tartottunk a MANT, illetve jogelıdje megalakulásának 50. évfordulója
alkalmából a Jövı Házában, 2006. december 8. 14.00-16.00 óráig

•

Szakmai kirándulást szerveztünk – a Jövı Háza Őrkutatási és Őrhajózási kiállításának
megtekintésére 2006. december 8-án. 16.00-18.00 óráig

•

megjelentettük az ŐRTAN Évkönyv 2006. évi – az Asztronautikai Tájékoztató 57-ik –
kötetét

•

50 éves jubileumunk alkalmából megjelentettük a MANT jogelıdjeinek történetét bemutató,
dokumentumokkal és képekkel bıven illusztrált könyvünket: EGYESÜLETÜNK 50 ÉVES
TÖRTÉNETE (I. kötet) címmel. Idén készül el a második kötet, amit szintén közreadunk.

A MANT a felsoroltak alapján 2006-ban is eredményes évet zárt. Egyrészt eddigi rendszeres
feladatainkat teljesítettük, másrészt méltó módon megünnepeltük a MANT illetve jogelıdje 50.
születésnapját.
A 2006-os évet stabil anyagi helyzetben kezdtük, és optimizmusunkat erısítette, hogy a korábbi
években megszokott módon elnyert pályázataink is anyagi biztonságot sugalmaztak. Az év során azonban a
beérkezni nem akaró pályázati támogatásokra várva a biztonságunk alapját képezı tartalékainkat elkezdtük
felélni. Anyagi helyzetünk ezért az év végére válságosra fordult.
Jelen pillanatban a MANT-nak már minden anyagi tartaléka elfogyott, egyik napról a másikra élés
jellemzi. Ha a 2006-ban esedékes pályázati támogatásainkat megkapjuk, az csak az eddig felhalmozódott
kötelezettségeink teljesítésére és még pár hónapos vegetálásra elegendı. Noha egy-egy programunk
végrehajtásához rendelkezünk pályázati forrásokkal, azok csak a megjelölt célra fordíthatók, és a MANT
mőködésére nem használhatók.
A MANT mőködése jelen pillanatban az idejüket és energiájukat önként feláldozó tagtársaink
lelkesedésén alapul. Ezért minden tisztelet és elismerés megilleti a hónapok óta fizetés nélkül dolgozó
titkárunkat és azokat a fiatal tagtársainkat, akik szervezik rendezvényeinket, létrehozzák és mőködtetik
internetes oldalainkat. Tisztelet azoknak akik ebben az igen nehéz helyzetben is dolgoznak, lelkesednek
Társaságunkért.
A közeljövı borús kilátásai arra késztetnek, hogy minden tagtársunkat ezúton is arra kérjem, tegyünk
meg együtt mindent a MANT továbbélése, céljaink elérése és feladataink elvégzése érdekében.
2007. június 5.

Dr. Kelemen János sk.
fıtitkár
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Magyar Asztronautikai Társaság Gazdasági Bizottsága

Beszámoló a 2006. évi tevékenységrıl
Tisztelt Közgyőlés!
Az Alapszabály értelmében az Elnökség feladata a Társaság éves beszámolóját megvitatnia, majd
azt a Közgyőlés elé terjesztenie (Alapszabály 11.§ 2. bek.). Ezt a Közgyőlés hagyja jóvá (10.§).
A 2006. évrıl szóló beszámolót a Gazdasági Bizottság a bizonylati alátámasztás helyességének
ellenırzésével, a mérleg mellékletét képezı okmányok és leltárak meglétével vizsgálta, és
megfelelınek találta.
Az Eredménykimutatás bevételi oldala. A MANT összes bevétele a 2006. évben 5.647.000 Ft volt,
ami 526.000 Ft csökkenés az ezt megelızı évhez képest. Az összes közhasznú tevékenység
bevétele 850.000 Ft-tal csökkent. Ezt részlegesen tudta csak ellensúlyozni a vállalkozási
tevékenységbıl származó bevétel, ami a megelızı évhez képest 324.000 Ft-tal növekedve, 432.000
Ft-ot tett ki. A közhasznú tevékenység bevételei és az egyéb bevételek csökkentek, továbbá a
tagdíjbevétel jelentısen, 558.000 Ft-tal, 622.000 Ft-ra csökkent. Az összes közhasznú célra kapott
támogatás 3.834 eFt-ot tett ki.
Az Eredménykimutatás ráfordítás oldala. A szervezet közhasznú tevékenységekre fordított
ráfordításai növekedtek a 2005. évihez képest, 7.068 eFt-ra. A növekedést szinte teljes egészében az
anyagjellegő ráfordítások növekedése okozta, mely a 2005. évben még az összes ráfordítás 60%-át
tette ki, 2006-ban azonban elérte a 67%-ot (amely megegyezik 2004. évi anyagköltség-szinttel). A
tárgyévi közhasznú eredmény -1.853 eFt veszteség volt.
Mérlegelemzés. A mérlegfıösszeg 1.976 eFt-ot tett ki, mely 1.315 eFt csökkenést jelent a tavalyi
évhez képest. A befektetett eszközök növekedését (177 eFt-ra) a forgóeszközök csökkenése kísérte
(1.149 eFt-ra). Legnagyobb különbség az elmúlt idıszakhoz képest a pénzeszközök 2.425 eFt-ról
527 eFt-ra való változása.
A forrás oldalon a rövid lejáratú kötelezettségek csökkentek, azonban a tárgyévi közhasznú
eredmény megjelenése képezi a legnagyobb mozgást.
A mérlegtételek:
Tárgyi eszközök
Készletek

177.000 Ft
17.000 Ft

Követelések

605.000 Ft

Pénzeszközök
527.000 Ft
Aktív
idıbeli
650.000 Ft
elhatárolások
Eszközök összesen
1.976.000 Ft

Saját tıke
1.591.000 Ft
Rövid
lejáratú
148.000 Ft
kötelezettségek
Passzív
idıbeli
237.000 Ft
elhatárolások

Források összesen

1.976.000 Ft

Tisztelt Közgyőlés! A Társaság a 2006. évet 1.853.000 Ft veszteséggel zárta. A fentiek alapján
javasolom a MANT éves beszámolójának elfogadását.
Budapest, 2007. június 5.
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Burger Csaba sk.
a Gazdasági Bizottság elnöke
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