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április

Eredménnyel lezajlott a MANT rendkívüli Közgyőlése, amelyet az Alapszabály módosítása indokolt. Körlevelünk
második felében közzétesszük a róla készült jegyzıkönyvet. Egyben megköszönjük a Közgyőlésen részvevık
fáradságát és munkáját.

— ☺ —
Ismét gazdagodott azok listája, akik a MANT-ot tagdíjuk megtoldására küldtek támogatást! Igyekeztünk
névsorba szedni az adományozókat:
Csirke Zsuzsanna, Kerényi Judit, Mécs Miklós, Mészáros András, Neubauer Jenı, Vaskúti György, dr. Winkler
Péter
Kiemelkedı mértékő összeggel – a plafon öt számjegyő!! – támogatták a MANT-ot (szintén névsorba rendezve):
Apáthy István, dr. Bárczy Pál, dr.Elkán Károly ismét!, Gabnai János, Hirn Attila, Kurucz Mihály, dr. Major György,
Unyatyinszki Tamás, Vass Tamás.
Mindannyiuknak köszönjük, és reméljük, hogy a támogatók lapzártakor félbemaradt listája tovább bıvül!

» ≈ «
Megjegyezzük ismét, hogy bankunktól olykor akár egy hónapos késéssel kapunk tájékoztatást kedves Tagtársaink
befizetésérıl, így megtörténhet, hogy a tagdíj befizetésérıl kiállított kartont is jóval a befizetés megtörténte után tudjuk
csak kiküldeni. Ebben az ügyben a kedves Tagtársak szíves türelmét kell kérje a MANT irodája.

——
Az Intézıbizottság 2008. február 28-i ülésen történt:
•
•
•
•
•
•

döntés a tavaly lezajlott országos csapatvetélkedı helyezett csapatainak jutalom-kirándulásáról;
rendkívüli közgyőlés elıkészítése a Alapszabály módosítása, valamint a tavaly elhunyt fıtitkár-helyettes
utódlása végett;
döntés az Ionoszféra-Magnetoszféra Szeminárium szervezésének jövıjérıl;
az ESA gyerekek számára szervezıdı nyári őrtábor további elıkészítési munkálatai;
idén is megrendezi a MANT a szokásos Magyar Ifjúsági Őrtábort;
a MANT iroda mobil telefonszámát közzétesszük a körlevelünkben.

— @ —
Örömmel adjuk hírül kedves Tagjainknak, hogy a MANT irodájában korszerőbbé vált a az elektronikus levelezés. A
szélessávú internet szolgáltatónál új honlap nevet is kaptunk, amelyet rövidesen felvezetünk a fejléceinkre is. Új
elektronikus címünk:

mantiroda@externet.hu
Megjegyezzük, hogy a régi címünkre – mant@freemali.hu – változatlanul tudunk leveleket fogadni, noha annak a
teljesítménye csak töredéke az újénak.
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— www —
Hosszas elıkészítı és tervezıi munka után megújult társaságunk honlapja. Az új oldal az eddiginél elınyösebb
szerkesztési felületet tartalmaz, így honlapunk az eddiginél jóval áttekinthetıbb és tartalmában frissebb lett. Törekedni
fogunk arra, hogy naprakész információkat találjanak meg rajta tagtársaink és mindazok, akik érdeklıdnek az őrkutatás
iránt.
Az új honlapon egyébként könnyebben és célzottabban tudunk híreket feltenni (így pl. az ifjúsági pályázatunk
eseményei könnyebben lesznek nyomon követhetıek). A híreinknek van egy ún. RSS csatornája is, így a legfrissebb
híreinkrıl azonnal értesülnek azok, akik ezt a saját RSS-olvasó programjukban beállítják. A honlap látogatóinak
véleményét vendégkönyvünkben fogadjuk.
A tartalom folyamatosan frissül az új honlapon, és a legújabb hírek már csak ezen találhatóak meg. A régi honlap a
http://www.mant.hu/old címen érhetı el.
(Bacsárdi László)

============================================================
Jegyzıkönyv a MANT 2008. március 28-án megtartott rendkívüli, alapszabálymódosító Közgyőlésérıl
Jelen voltak – a jelenléti ív adatai szerint:
Kelemen János
Fejes István
Gazdag László Mécs Miklós
Bencze Gábor
Nagy Elemér
Spányi Péter
Both Elıd Kálmán Béla Tari Fruzsina Almár Iván Ponori Thewrewk Aurél Horváth László Bejczy Károly
Neubauer Jenı Horváth Márk Orgel Csilla
Schumiszky Nándor Frey Sándor Gál Gyula Vizi Pál Gábor
Piroska György Kereszturi Ákos Benkó György Rostás Sándor Bérci Szaniszló Horváth András Sik András
Hegymegi László
Gerlei István
Tátrallyay Mariella
Szabó József
Kovács Zsuzsanna
Trupka Zoltán
Solymosi János Bán András
Kimentését kérte 11 tagtárs.

Horváth András, a Magyar Asztronautikai Társaság (MANT) elnöke megnyitotta a Közgyőlést, majd megállapította,
hogy az határozatképtelen, ezért a Közgyőlést ugyanezen napirenddel újból összehívja 14.00 órára, ami már a
létszámtól függetlenül határozatképes.
Felkérte dr. Balázs Lászlót, hogy tartsa meg elıadását Pszicho-fiziológiai kísérletek a Nemzetközi Őrállomáson címmel.
Az elıadást nagy érdeklıdés kísérte, mintegy tucatnyi kérdés, illetve hozzászólás követte.
Horváth András megnyitotta az újból összehívott Közgyőlést, amely most már szavazóképes.
Indokolta a napirendet: a Fıügyészség tavaly lefolytatott vizsgálatának eredménye tette szükségessé az Alapszabály
módosítását, illetve a tavaly elhunyt fıtitkár-helyettes, dr. Mészáros István helyét csak Közgyőlés alkalmával lehet
betölteni.
A MANT Elnöksége új Ügyrendet is jóváhagyott 2007 decemberében, ennek tartalma már mindenki számára ismert.
Az elnök a jegyzıkönyv vezetésére Bán András ügyvezetıt kérte fel, hitelesítınek pedig két önként jelentkezıt kért;
Kovács Zsuzsanna és Spányi Péter ezt elvállalta.
Ez után szétosztották az Alapszabálynak (a jelen közgyőlésre elıkészített módosításával kiegészített) tervezetét, egyben
a most megjelent Őrtan Évkönyv példányait is kiosztották a jelenlévı tagoknak.
Horváth András megkérdezte, a Közgyőlés elfogadja-e a napirendet; a Közgyőlés egyhangúlag elfogadta.
Horváth András megköszönte az Alapszabály modernizált tervezetének elkészítését Gál Gyula professzor úrnak,
valamint a szellemi irányításával vele együtt dolgozó Tari Fruzsinának, Mihálka György Sándornak és Horvai
Ferencnek is megköszönte a munkáját. Felkérte Gál Gyulát, indokolja a módosításokat.
Gál Gyula elıször is megköszönte tanítványai, Tari Fruzsina és Mihálka György Sándor együttmőködését. Elmondta,
hogy a most kiosztott tervezet elkészítésekor az ügyészségi javaslatra koncentráltak, és további apróbb módosítások
szükségesek még a tervezetben rögzítetteken felül, amelyre a jelen Közgyőlésen rövidesen sor kerül.
A jelenleg érvényes Alapszabállyal szemben a következı változások történtek – amelyek bekerültek a kiosztott
tervezetbe (az elsı kettı lényegi):
•
a jelenleg még érvényben lévı Alapszabály 9. §-ban 10-re korlátoztuk az élı tiszteleti tagok számát, a tervezet ezt
a korlátozást megszüntetné;
•
a jelenleg még érvényben lévı Alapszabály 20. §-ban foglaltakkal szemben a tervezet az Etikai Bizottságot nem
állandó, csupán ad hoc, alkalmilag felállítandó bizottságként említi. Hosszasabb átgondolás után azonban az a
jelenlegi javaslat, hogy az Etikai Bizottság – a régi Alapszabály szellemében – maradjon állandó bizottság (elnök
+ 3 tag).
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További javaslatok:
•
a Gazdasági Bizottságnak nem 4 tagja (11. §), sem 2 tagja (18. §) van, hanem 3;
•
az Elnökségben az állandó meghívottaknak (tehát a Gazdasági Bizottság elnökének és az Ellenırzı Bizottság
elnökének) nincs szavazati joga (13. §);
•
a 16. § második mondata (amely a fıtitkár-helyettes utalványozási jogkörérıl szól) törlendı, mivel aktualitását
vesztette – ennek addig volt csupán jelentısége, amíg a korábbi ügyvezetı, Abonyi Ivánné egyben fıtitkárhelyettesi posztot is betöltött, ám a mostani ügyvezetı nem fıtitkár-helyettes;
•
az Ifjúsági Bizottság (19. §) elsı „bajusz”-ában legyen a felsorolás helyett a tágabb értelmő győjtıfogalom az
„oktatási intézmények”;
•
Nemzetközi kapcsolatok (23. §): a megbízás kiterjed „valamelyik alelnök” személyére is – tekintettel arra, hogy
jelenleg Grósz Andor foglalkozik a nemzetközi kapcsolatokkal, aki alelnökünk.
Az elnök megkérdezte, elfogadjuk-e a javaslatokat – 1 tartózkodás mellett elfogadva.
Az elnök megkérdezte, maradjon-e az Etikai Bizottság állandó – 2 tartózkodás és 1 ellenszavazat mellett elfogadva.
Almár Iván felhívta a figyelmet arra, hogy hallgassuk meg a hozzászólásokat is.
Gál Gyula megkérdezte, ki legyen egyáltalán az Etikai Bizottság tagja.
Frey Sándor megkérdezte, egyáltalán létezik-e Etikai Bizottság.
Horváth András azt felelte: van, bár kiüresedett.
Gál Gyula megjegyezte, ne most válasszuk meg az Etikai Bizottságot.
Az elnök megkérdezte a Közgyőlést, válasszuk-e meg most az Etikai Bizottság tagjait – 12 igen, 10 tartózkodás és 11
ellenszavazat a vélemény.
Horváth Márk felhívta a figyelmet arra, hogy ezt jelölı bizottság kell elıkészítse, megfelelı terminus meghagyása
mellett.
Benkó György megjegyezte, hogy jelenleg nem égetıen idıszerő megválasztanunk az Etikai Bizottság tagjait.
Horváth András összefoglalta a kérdéskört azzal a megállapítással, hogy a májusban esedékes rendes Közgyőlés
szavazzon az Etikai Bizottságról.
Tari Fruzsina – visszatérve az Alapszabályra – részletezte, az ügyészségi konzultációt követıen milyen változásokat
tartalmaz a most kiosztott Alapszabály tervezet:
•
a „jogi tag” helyett legyen „pártoló tag”;
•
a „tiszteleti tag” kapjon külön minısítést, szavazati joga megmarad;
•
az ifjúsági tag szavazati joga nem kisebbedik attól, hogy kedvezményes tagdíjat fizet;
•
az Intézı Bizottság hatásköri kérdésérıl az a következtetés született, hogy a jelenlegi struktúra fennmarad, ám az
IB nem irányít, hanem végrehajt;
•
a Társaság költségvetését nem az Elnökség fogadja el, hanem a Közgyőlés;
Tari Fruzsina hozzátette, hogy az Elnökség csupán azt kérte, hogy az abban járatosak az ügyészség vizsgálata és
javaslatai alapján dolgozzák át az Alapszabályt.
Gál Gyula megjegyezte, hogy a most mindenki elıtt fekvı Alapszabály-tervezet már tartalmazza a javasolt
módosításokat, amelyeket a jelen Közgyőlés az imént elhangzottakkal kiegészíthet.
Az elnök megkérdezte a Közgyőlést, hogy elfogadja-e az Alapszabály-tervezetben leírt módosításokat a jelen
kiegészítésekkel – egyhangúlag elfogadva.
Frey Sándor megjegyezte, hogy az Etikai Bizottság az Alapszabály 21. §-ából hiányzik.
Tari Fruzsina azt válaszolta, hogy az elhangzottak szellemében visszatesszük.
Bán András felhívta a figyelmet arra a várható problémára, hogy elıfordulhat, valamely elnökségi ülésen nem lesz
elegendı jelenlévı a szavazóképesség eléréséhez.
Mind Gál Gyula, mind Horváth András úgy válaszolt, hogy nem tulajdonítanak jelentıséget ennek a veszélynek.
Frey Sándor bejelentette, hogy az elhunyt fıtitkár-helyettes, Mészáros István helyét most alkalmunk van betölteni, így
erre elıkészítıleg jelölı bizottság alakult Tari Fruzsina és Horváth András részvételével, elnökéül pedig ıt – Frey
Sándort – bízták meg.
A javasolt jelölt Sik András, aki jelenleg az Elnökség tagja. Megválasztása esetén az Elnökségbe új tagot kell
választanunk; erre a posztra Kálmán Bélát javasolja a jelölı bizottság.
Horváth András értékelte Sik András munkásságát, majd ezt Sik András kiegészítette. Elmondta elképzeléseit, valamint
hogy megválasztása esetén szeretne vonzó márkát teremteni a MANT nevébıl, és törekedni fog arra, hogy az Ifjúsági
Bizottsággal esetlegesen elıforduló konfliktusokat elsimítsa.
Ez után Horváth András ismertette Kálmán Béla munkásságát, amelyet Kálmán Béla kiegészített azzal, hogy lévén
alapító tag, hosszú távú tapasztalatait a MANT szolgálatába igyekszik állítani. Mivel most már Budapesten dolgozik,
többet tud tenni a Társaságért.
Nagy Elemér megjegyezte, csak az terjeszthetı fel a posztra, akit a Közgyőlés javasol.
Horváth András megkérdezte, van-e egyéb javaslat; nem volt.
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Frey Sándor ekkor szavazatszámlálók önkéntes jelentkezését kérte. Szabó József elnökletével Nagy Elemér és Horváth
Márk vállalkozott.
Kiosztották az elıkészített szavazólapokat, amelyen a jelölı bizottság szerinti jelölt neve már rajta volt.
Ez után Horváth András fölvetette: mely megjelölés mely értelmet jelentsen?
Szabó József véleménye szerint: ha a szavazó ez elıre nyomtatott jelölt nevével nem csinál semmit, akkor az igen
szavazatot jelent.
Nagy Elemér álláspontja az volt, hogy a szavazó cédulán a szavazónak mindenképpen jeleznie kellene, mi a szándéka.
Végleges döntés nem született a szavazás megtörténte utáni szavazati cédulák minısítésérıl.
A szavazás megtörtént, a szavazatszámlálók elvonultak, összeszámlálták a szavazatokat, majd az eredményt átadták az
elnöknek.
Horváth András kihirdette a szavazás eredményét: 34 szavazatból 33 igen, 1 nem – így tehát kihirdette, hogy Sik
Andrást a Közgyőlés megszavazta fıtitkár-helyettessé*.
Ez után – mivel szükségessé vált az Elnökség kiegészítése – Horváth András megkérdezte, Kálmán Bélán kívül kit
javasol a jelölı listára még feltenni a Közgyőlés az elnökségi tag posztra. A Közgyőlés további név felvételét a jelölı
listára nem javasolt, így kezdetét vette a szavazás.
Amíg a szavazatszámláló bizottság dolgozott, Horváth András megköszönte a vendéglátóknak – elsısorban Grósz
Andornak és Bencze Gábornak – a közbenjárását és segítségét a Közgyőlés megrendezésében.
A szavazatszámlálók elkészültek, kihirdették az eredményt: 33 szavazatból 31 igen, 2 nem szavazattal Kálmán Bélát a
Közgyőlés az Elnökség tagjává választotta*.
Almár Iván tájékoztatta a Közgyőlést, hogy az Őrkutatási Tudományos Tanács elnöki pozíciójáról lemondott, helyét a
továbbiakban dr. Papp László egyetemi professzor tölti be.
Horváth András gratulált Almár Ivánnak az eddigi eredményes elnöki tevékenységéért.
Szabó József a Társaság segítségét kérte az egyetemen folyó – általa bevezetett és oktatott – őrdinamika tantárgy
oktatása hatékonyabbá tételében. Ennek részleteit kifejtette.
Kelemen János azt javasolta, az Elnökség elé kellene vinni a felvetést.
Kereszturi Ákos tájékoztatta a Közgyőlést, hogy a áprilisban egy „tisztán” magyar személyzető Mars szimulációs
expedíciót hajtanak végre az USA-beli MDRS-on.
Sik András bejelentette, hogy sajnos a Jövı Házában korábban mőködı Mars-bázist leszerelték, itt újabb őrkutatási
kiállítás valószínőleg többé nem lesz. Az eszközök egy része (MER) átkerült a Közlekedési Múzeumba.
Horváth András végezetül megköszönte a Közgyőlés résztvevıinek a munkáját, majd bezárta a Közgyőlést.
Budapest, 2008. március 28.
Dr. Horváth András
a MANT elnöke

Bán András
jegyzıkönyvvezetı

A jegyzıkönyv hiteléül:
Kovács Zsuzsanna

Spányi Péter

________________________________
* A szavazó cédulák a jegyzıkönyv és a jelenléti ív mellékletét képezik – a MANT titkárságán megtekinthetıek.

– 1% –
Ismét megkérjük minden kedves Tagtársunkat, adójának felajánlható 1 %-át áldozza Társaságunk céljaira,
s ha megteheti, beszélje rá erre hozzátartozóit, barátait, ismerıseit is. Mint a korábbi körlevelünkben is volt olvasható, 2007ben ismét sikerült gyarapodnunk ilyen formán!
A felajánláshoz szükséges őrlapot – a mérete miatt – a körlevelünkhöz már praktikusan nem tudjuk mellékelni, ám a
kitöltése értelemszerő. A lényeg az, hogy az adószámunkat azon kell megjelölni. Köszönjük jó szándékát és segítségét!

Adószámunk változatlan: 19011084-1-41
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