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2009. VII-VIII. szám                július-augusztus 

 
 

—    ����    — 
 

Eredménnyel lezajlott az idei tisztújító közgyőlésünk. Alább mellékeljük az arról elkészített jegyzıkönyvet. 
 

Jegyzıkönyv a MANT 2009. június 16-án megtartott tisztújító Közgyőlésérıl 
 
Jelen voltak – a jelenléti ív adatai szerint: 
 
Almár Iván,   Apáthy István,   Bacsárdi László,   Bán András,   Bejczy Károly,   Bencze Pál,    Benkó György,     
Bérczi Szaniszló,     Both Elıd,     Decsy Pál,     Erdıs Géza,     Frey Sándor,    Gál Gyula,   Gödör Éva,   
Grósz Andor, Hegymegi László,  Hirn Attila, Horvai Ferenc, Horváth András, Horváth Márk,  Illés Erzsébet,  
Karmos György,  Kálmán Béla,  Kelemen János,  Kereszturi Ákos,     Marosy Gábor,    Mihálka György,    
Orgel Csilla,   Pázmándy Tamás,   Ponori Thewrewk Aurél,    Schuminszky Nándor,    Sik András,     
Solymosi János,   Spányi Péter,  Szalai Sándor,      Tari Fruzsina,      Tátrallyay Mariella,      Trupka Zoltán,     
Varga András,     Vizi Pál Gábor,     Zalán Péter. 
 
Kimentését kérte 9 tagtárs.  
 
 
Horváth András, a Magyar Asztronautikai Társaság elnöke megnyitotta a Közgyőlést, majd megállapította, 
hogy az határozatképtelen, ezért a Közgyőlést ugyanezen napirenddel újból összehívja 15.00 órára. 
Felkérte Solymosi Jánost, hogy tartsa meg elıadását Élménybeszámoló a súlytalansági repülésrıl címmel. A 
személyes hangvételő elıadást álló- és mozgóképes vetítés tarkította. 
 
Ez után az elnök – megköszönve Solymosi János elıadását – újból megnyitotta az ismételten összehívott 
közgyőlést azzal a megállapítással, hogy ez az alapszabály értelmében már a jelenlévık számától függetlenül 
határozatképes.  
A jegyzıkönyv vezetésére Bán András ügyvezetıt kérte fel, hitelesítésére önként jelentkezıket kért – Gödör 
Éva és Kálmán Béla vállalkozott erre.  
A közgyőlés két részre tagolódik: az elsı a 2008. évet értékelı beszámolók, ill. elfogadásuk, majd ezt követi 
a tisztújítás. 
Horváth András ismertette a közhasznúsági jelentését (szövegét ld. a mellékletben). 
Frey Sándor pontosította, hogy a jelentésben említett Őrtan Évkönyv a 2007. esztendırıl szól. 
Horváth András korrigálta a jelentését, ezt követıen a közgyőlés a jelentést egyhangúlag elfogadta. 
Horváth András felkérte Kelemen Jánost, tartsa meg beszámolóját. 
Kelemen János elıször a Gazdasági Bizottság (GB) beszámolóját olvasta fel (szövegét ld. a mellékletben), 
tekintettel arra, hogy a GB elnöke jelenleg külföldön tartózkodik. Emlékeztetett a tavaly megtartott 
beszámolóra, ahol elıre bocsátotta, hogy a MANT 2008. évi pénzforgalma nem véletlenül élénkül majd meg, 
tekintettel a már akkor szervezés alatt álló ESA őrtáborra. Ez azóta eredményesen le is zajlott, és a jelen 
beszámolóban ezért szerepelnek több tízmilliós tételek mind a bevételi, mind a kiadási oldalon. Kelemen 
János a könyvelıjével elızetesen konzultálva állapította meg, hogy a nagy éves pénzforgalomhoz képest 
kicsi mérleg-fıösszeg csak a fordulónapokon (azaz: 2008. január 1. és 2008. december 31.) fennálló adatokat 
tartalmazza. 
Horváth András kérdezte a közgyőlés véleményét, van-e hozzáfőzni való; nem volt. A közgyőlés a GB 
jelentését egyhangúlag elfogadta. 
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Ez után Kelemen János felolvasta a fıtitkári beszámolót (szövegét ld. a mellékletben), megjegyezve, hogy az 
abban felsoroltak nem véletlenül állnak átfedésben a közhasznúsági jelentésben foglaltakkal, hiszen a MANT 
éves tevékenysége alapvetıen közhasznú. 
Horváth András megjegyezte, hogy a közhasznúsági beszámolóban felsoroltakon kívül is van még említésre 
méltó – pl. a MANT média-megjelenése (többek között az origó, valamint az őrvilág portál). Ezután 
megkérdezte, van-e kiegészítése valakinek. 
Bacsárdi László elmondta, hogy a MANT-nak – még 2008-ban kelt – ajánlása révén két soproni 
középiskolás fiatal vehetett részt 2009 folyamán egyhetes őrtáborban Huntsville-ben. 
További hozzászólás nem volt, a fıtitkári beszámolót – 1 tartózkodás mellet – elfogadta a közgyőlés. 
Horváth András felkérte Gál Gyulát, az Ellenırzı Bizottság (EB) elnökét, hogy ismertesse az EB jelentését.  
Gál Gyula felolvasta a jelentését (szövegét ld. a mellékletben), majd megjegyezte, hogy a beszámolók elfo-
gadásáról valójában az EB jóváhagyó véleménye után lett volna praktikus szavazni. Megnyugtató azonban, 
hogy az EB véleménye a beszámolókról jóváhagyó, így tehát a közgyőlés véleményével nem ütközik. 
Horváth András Gál Gyulának a technikai sorrendet illetı megjegyzését a következı vezetésnek 
megszívlelésre ajánlotta. 
 

Horváth András bejelentette, hogy a tiszteleti tagságot mindenkor a közgyőlés ítéli oda, így most elıterjeszti 
az Elnökség javaslatát: Ponori Thewrewk Aurél legyen az új tiszteleti tag. Elmondta, hogy a jelölt sok 
évtizedes ismeretterjesztı munkája révén mind az őrkutatás, mind a csillagászat tudománya sokak számára 
váltak ismertté és népszerővé. A jelöléssel a közgyőlés meleg szívvel és egyhangúlag értett egyet. Horváth 
András bejelentette, hogy a tiszteleti tagságot igazoló oklevelet – az eddigi hagyományokhoz hően – az ıszi 
Őrnapon adjuk majd át, ünnepélyes keretek között. 
 

Ez után Horváth András felkérte Almár Iván örökös tiszteletbeli elnökünket, hogy vezesse le a tisztújítást. 
Leköszönvén elnöki tisztségérıl megköszönte a Társaságnak és tisztségviselıinek eddigi tevékenységét, 
egyben köszönetet mondott a Jelölı Bizottságnak (JB) elıkészítı munkájáért. 
Almár Iván köszöntötte a közgyőlést. Elmondta, hogy a JB óriási elıkészítı munkát végzett – ez alkalommal 
az eddigiekhez képest is sokkal inkább igaz, hogy valódi választó tisztújítás lesz. Kérte a közgyőlést, hogy a 
hozzászólások csak a tisztújításra korlátozódjanak. 
A JB-én felül is lehet javaslatot tenni, de csak olyan személyre, aki jelen van, és a jelöltetését is elfogadja. Ez 
után a nevét a közgyőlés szavazata alapján fel lehet tenni a jelöltek listájára. 
A jelölés három fázisú – megválasztjuk:  
I.) az elnököt, a fıtitkárt, valamint a három állandó bizottság – az Ellenırzı Bizottság (EB), a Gazdasági 
Bizottság (GB), ill. az Etikai Bizottság (EtB) – elnökét; 
II.) a három alelnököt és a három fıtitkár-helyettest (azaz, az Intézı Bizottság további tagjait), valamint a 
fent megnevezett három bizottság többi tagját; 
III.) végül az Elnökség többi 18 tagját. 
Csak az alapszabály szerinti javaslatokat fogadjuk el – megkérjük Gál Gyulát, hogy mint jogász, ezt 
felügyelje. 
Szavazat-számláló bizottságra önkéntes jelentkezıket kérünk – rájuk is szavazunk. Illés Erzsébet, Horváth 
András és Horváth Márk jelentkezett. 
Bacsárdi László megjegyezte, tekintettel arra, hogy Horváth Márk a szavazásban érintett, helyette Marosy 
Gábort javasolja – a javaslat elfogadva. 
Ugyanezen okok miatt Horváth András helyett Decsy Pál jelentkezését fogadták el. A szavazat-számlálók 
tehát: Illés Erzsébet, Decsy Pál és Marosy Gábor – a közgyőlés ezzel egyetértett. 
Almár Iván ez után felkérte Apáthy Istvánt, nevezze meg az elsı fázis szerinti jelölteket. 
Apáthy István lemondta, hogy van, ahol több jelölt is elıfordul, hogy legyen választék: 

• elökjelölt: Grósz Andor és Solymosi János; 
• fıtitkár-jelölt: Kelemen János és Bacsárdi László; 
• az EB elnökjelöltje: Gál Gyula; 
• a GB elnökjelöltje: Burger Csaba; 
• az EtB elnökjelöltje: Varga András. 

Apáthy István ez után – névsor szerint – ismertette az elnök-jelöltek eddigi tevékenységét: 
 
Dr. Grósz Andor repülı- és őrorvos, dandártábornok;  a MH Állami Egészségügyi Központ katonai fıigazgató-helyettese, 
a MH repülı fıszakorvosa, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Repülı- és Őrorvosi 
Tanszékének vezetıje; MANT elnökségi tag 2000-tıl,  2007-tıl pedig alelnök. 
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Solymosi János okl. villamosmérnök, fejlesztımérnök, a BHE Bonn Hungary cégalapítója, társtulajdonos, az Aerospace 
igazgatója, a MANT elnökségi tagja 2007-tıl. 
 
Almár Iván felkérte az elnökjelölteket, ismertessék terveiket.  
Grósz Andor négy pontban rendszerezte elképzeléseit:  
1./  A MANT az egyik legrégebbi tudományos egyesület, sok tudományterületet fed le és népszerősít is 
egyben – ez a vonása határozza meg az alapcélt. Igyekezzünk hagyományainkat megırizni mindennapos 
tevékenységünkben. 
2./ Olyan tudományterületeket fed le párhuzamosan a MANT, amelyek ma is fejlıdnek. A Társaság 
tevékenységét ebbe az irányba kell terelni, bevonva a feltörekvı ifjúságot, szem elıtt tartva, hogy legyen 
önállóak, ugyanakkor együttmőködıek. 
3./ Minden intézménynek, minden társaságnak kikerülhetetlenül célja, hogy anyagi helyzetét erısítse. A 
színvonalas tevékenységünk megırzése érdekében pályázatokkal és szponzorok bevonásával kell segítenünk 
magunkon. Mindenkor meg kell felelnünk a tudományosságnak, valamint az érdeklıdı nyilvánosságnak.  
4./ Segítı és konstruktív együttmőködésre van szükség a társtudományokkal – amelyek kölcsönösen 
termékenyítıleg hatnak egymásra –, valamint kapcsolatot kell fenntartani a médiával és a közszférával annak 
érdekében, hogy a tudományterületünk ismereteit közérthetıen propagálhassuk.  
 
Ezt követıen Solymosi János foglalta össze elképzeléseit. Hangsúlyozta, hogy ez több vonatkozásban is 
egyezik azzal, amit Grósz Andor az imént elmondott. Három tényezıt emelt ki: 
1./ Céljának tekinti a MANT helyzetének stabilizálását, ehhez a jelen állapot felmérésére és kiértékelésére 
van szükség. Csak megfelelı anyagi helyzet lehet az alapja a jó szakmai munkának. Alternatív 
támogatásokat kell keresnünk a pályázatok mellett. 
További egzisztenciális terv a tagságban rejlı gazdasági és humánerı-forrás kiaknázása. E szemlélet szerint 
a tagság önmagában is szellemi tıkét képvisel. 
2./ Törekedjünk a tagság létszámának kibıvítésére. Ezen belül is szükséges a szakmai lefedettség 
palettájának kiszélesítése. Továbbá be kell vonni a fiatalokat az aktív munkába: lehetıséget kell adni nekik a 
vezetésben, önállóságot kell biztosítani számukra – a tapasztaltabbak jószándékú segítsége mellett. Ezekkel 
lehetne nekik vonzóvá tenni részvételüket és tevékenységüket Társaságunkban. Jó kiindulási alap ehhez, 
hogy a MANT nagy múltú szervezet egy fontos tudományterület fölött. 
3./ Bıvítenünk kell a belsı és a külsı kapcsolatrendszert, keresnünk kell a partnereket mind formális, mind 
informális úton. Kapcsolatot kell keresnünk a külföldi társszervekkel is – ez több pályázati lehetıséget 
teremt. Mindezek együttesen növelik a MANT súlyát, társadalmi elfogadtatását. 
 
Almár Iván megköszönte mindkét jelölt programjának ismertetését. Ez után megkérdezte a közgyőlést, van-e 
további jelöltjük – további jelölt nem volt.  
Frey Sándor megkérdezte, kell-e megszavaztatnunk, hogy a két jelölt valóban kerüljön-e föl a listára? Gál 
Gyula szerint erre nincs szükség. 
 
Almár Iván ez után felkérte a fıtitkár-jelölteket (ismét névsor szerint), a JB javaslatának elhangzása után 
ismertessék elképzeléseiket.  
Apáthy István a JB nevében ismertette a két jelöltjük szakmai múltját: 
 
Bacsárdi László okl. mérnök-informatikus, okl. mérnöktanár; a BME Híradástechnikai Tanszék doktorandusza, napokon 
belül doktorjelöltje; a Nyugat-Magyarországi Egyetem tanársegédje; MANT elnökségi tag 2003-tól. 
Dr. Kelemen János fizikus, csillagász;  az MTA KTM CsKI tudományos fımunkatársa; MANT fıtitkár (2003-tól), elıtte 
elnökségi tag volt. 
 
Bacsárdi László elmondta, hogy sokat gondolkodott azon, vajon tevékenykedjék-e fıtitkárként ama munka 
mellett, amit már eddig is végez a MANT égisze alatt, mielıtt elvállalta jelöltetését. 
Szeretné felmérni a MANT kapcsolatrendszerét – itt utalt a Solymosi János által elmondottakra.  
Szélesítené a tagságot többek között azzal, hogy új vagy korszerőbb formákkal frissítené fel a MANT 
tevékenységét (pl. esszépályázat, Huntsville). 
Szeretné elérni, hogy a tagság minél hatékonyabban tájékozódjék a MANT tevékenységérıl. 
Kelemen János bevezetıleg megköszönte a bizalmat mind a társaság, mind pedig a JB részérıl. Elmondta, 
hogy az eddigi tapasztalatai alapján a fıtitkárt a társaság legfontosabb szolgájának tekinti. Az elnök és az  
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Elnökség a mozgató erı, a részproblémákat pedig a fıtitkár kezeli – a gazdasági, a társasági, az egyéb 
szervezeti és a mindennapos ügyeket. Olyan munkakapcsolatra törekszik az Elnökséggel, amely révén az 
elnöki elképzelések maximálisan teljesülnek. 
Elvállalná újból a fıtitkári kompetenciát – megjegyezve, hogy a fıtitkár nem mindenható –, a korábbiakhoz 
hasonlóan szeretné a továbbiakban is megadni a MANT vezetésének a segítséget. 
 
Almár Iván megköszönte az elhangzottakat, majd megkérdezte, van-e további fıtitkár-jelölt a közgyőlés 
részérıl – nem volt további jelölt. Felsorolta a további bizottságok elnök-jelöltjeit: 

• EB elnök-jelölt továbbra is Gál Gyula; 
• GB elnök-jelölt ismét Burger Csaba; 
• az EtB vezetésére a jelölést Varga András vállalta el, aki korábban fıtitkár volt. 
 

Almár Iván ez után a szavazás rendjérıl szólt: a szavazás az alapszabály diktálta szokás szerint titkos, 
továbbá minden egyes funkcióra szavazunk. Mindenki elıre kinyomtatott szavazócédulát kap, amelyen már 
rajta van a jelöltek neve. Az a szavazat érvényes, amelyen a jelölt funkcióra egyetlen név mellé tesz jelet a 
karikába a szavazó.  
Horváth András megkérdezte, ha egyetlen funkcióra több személyt is jelölünk, ez hogyan értékelendı?  
Almár Iván azt válaszolta, csak egyetlen személy megjelölése esetén érvényes a szavazat. 
Ez után a szavazó cédulákat kiosztották, a kitöltésük után pedig összegyőjtötték. A szavazat-számlálók félre 
vonultak, majd végül kihirdették az eredményt: 
Grósz Andor 8, Solymosi János 33 szavazatot kapott, így az új elnök: Solymosi János. 
Bacsárdi László 31, Kelemen János pedig 10 szavazatot kapott, így az új fıtitkár: Bacsárdi László. 
Az EB elnöke továbbra is Gál Gyula – 41 érvényes „igen”  szavazattal, a GB régi-új elnöke – 39 „igen”, 
valamint 2 értékelhetetlen szavazat mellett – ismét Burger Csaba. Végül az EtB elnök-jelöltje, Varga András 
41 érvényes szavazatot kapott. 
Az ereményhirdetés után Grósz Andor azonnal melegen gratulált Solymosi Jánosnak. 
 
Apáthy István ismertette (névsor szerint) a tisztújítás második fázisa szerint az IB további jelöltjeit: 
alelnök-jelölt: Both Elıd, Grósz Andor és Horváth András; 
fıtitkárhelyettes-jelölt: Bérczi Szaniszló, Frey Sándor, Neizer Zita és Sik András; 
EB-tagságára jelöltek: Mihálka György , Tari Fruzsina és Tátrallyay Mariella ; 
GB-tagságra jelöltek: Borza Tibor , Csató Éva és Boros-Oláh Mónika; 
EtB-tagságra jelöltek: Ádám József, Benkó György és Pázmándi Tamás. 
Ez után ismertette röviden az alelnöki, valamint a fıtitkár-helyettesi posztra jelöltek munkásságát: 
 
Alelnök-jelöltek: 
Dr. Both Elıd az ELTÉ-n végzett fizikus és csillagász szakon;  a MŐI igazgatója;  MANT elnökségi tag 1994-2003 között, 
majd 2003-tıl alelnök. 
Dr. Horváth András az ELTÉ-n végzett matematika-fizika és csillagász szakon;  kandidátus;  dolgozott a 
Szputnyikmegfigyelı Állomáson 1965-1968 között; a TIT Planetárium és Uránia igazgatója (1981-1991),  Planetáriumi 
igazgató (1992-2006); az MTA KTM Csillagászati Kutatóintézet szerzıdéses fımunkatársa 1981-tól, a Collegium 
Budapest Mars Astrobiology Group tagja (MAG, 2004-2012);  a KASZ titkára 1973-82-ig, alelnöke 1983-86 között; 
MANT alelnök 1994-ıl,  majd a MANT elnöke 2006-tıl. 
Fıtitkárhelyettes-jelöltek: 
Dr. Bérczi Szaniszló fizikus, csillagász, a földtudomány kandidátusa; az ELTE TTK Anyagfizika Tanszékének egyetemi 
docense;  a MANT (illetve elıdje) tagja 1975-tıl, elnökségi tag 1994-tıl, majd 2002-tıl alelnök. 
Dr. Frey Sándor PhD csillagász; a Földmérési és Távérzékelési Intézet – ezen belül is a Kozmikus Geodéziai 
Obszervatórium – fıtanácsosa; a MANT tagja 1993-tól, fıtitkár-helyettes 2000-tıl. 
Sik András geográfus-bolygókutató; az ELTE Természetföldrajzi Tanszékének tanársegédje; 2006-tól a MANT elnökségi 
tagja, 2008-tól pedig fıtitkár-helyettes. 
 
Almár Iván megkérdezte, van-e a közgyőlésnek további jelöltje a felsorolt posztokra. 
Frey Sándor javasolta, a fıtitkár-helyettesi posztra vegyük föl a listára Horváth Márkot . 
Horváth Márk kijelentette, hogy jelöltetését vállalja. A közgyőlés egyhangúlag egyetértett, hogy Horváth 
Márk a jelöltek közé kerüljön. 
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Horváth András két további fıtitkár-helyettes jelölésére tett javaslatot Horvai Ferenc és Trupka Zoltán  
személyében. 
Horvai Ferenc kijelentette, hogy nem vállalja a jelöltetését, az Elnökség tagjaként szeretné továbbra is 
folytatni a munkáját. 
Trupka Zoltán megköszönte a személyének szóló bizalmat, ám most úgy döntött, hogy mégsem vállalja a 
jelöltetését, hiszen elegendı jelölt van már. 
Almár Iván megköszönte az utóbbi jelöltek nyilatkozatait, majd hozzáfőzte, hogy szerencsésebb, ha nincs 
olyan sok jelölt, az a tapasztalatok alapján megnehezíti a választás menetét. 
A JB technikai szünetet kért, hogy a szavazó cédulákat elıkészíthesse.  
Almár Iván ez alatt az idı alatt elmondta, nem mindenki tudja, hogy a 2009. esztendı több szempontból is 
jubileumi:  

• 50 éve alakult meg a MTESZ-ben a Központi Asztronautikai Szakosztály; ugyancsak 50 éve elıször 
csapódott be a Holdba ember készítette test, megtörtént az elsı csillagászati megfigyelés az őrbıl, és 
elkészültek az elsı fényképek a Hold addig soha nem látott túlsó oldaláról.  

• 40 éve lépett elıször ember a Holdra, az Apollo–11 két őrhajósa. 
• 30 éve indult volna Farkas Bertalan, ám az utazását a következı évre halasztották. Ennek viszont az 

lett az elınye, hogy a közbülsı idıszak alatt sok, most is létezı magyar kezdeményezés indult útjára 
a nemzetközi őrkutatásban. 

• 20 éve, hogy megszőnt az Interkozmosz. 
• 10 éve volt a hazánkból is jól megfigyelhetı teljes napfogyatkozás, amely komoly lendületet adott a 

nem szakemberek körében is a csillagászat és az őrkutatás iránti érdeklıdés újjáéledésében. 
Almár Iván kérte, hogy ezeket a MANT vezetése vegye figyelembe. 
Szalai Sándor visszaemlékezett a közelmúltban elhunyt Jéki Lászlóra, aki nemcsak népszerősítı-
ismeretterjesztı tevékenységet folytatott a médiában, hanem utolsó éveiben két könyvet is írt (A rózsa 
komplex függvényei; Szeressétek a spagettit). 
Schuminszky Nándor tájékoztatta a közgyőlést, hogy a Puskás Tivadar Távközlési Technikum hármas 
megemlékezésre készül (1961 – az elsı őrhajós; 1969 – az elsı holdraszállás; 1980 – az elsı magyar 
őrhajós). 
A JB elkészült a szavazólapokkal.  
Almár Iván elmondta, hogy az a szavazat érvényes, ahol a fıtitkár-helyettesi posztra legfeljebb 3 névre 
szavaznak. Ez után a szavazó cédulákat kiosztották, a kitöltésük után pedig összegyőjtötték. A szavazat-
számlálók félre vonultak, majd végül kihirdették az eredményt: 
Alelnökök: Both Elıd (38 érvényes szavazat), Grósz Andor (36) és Horváth András (31). 
Fıtitkár-helyettes: Bérczi Szaniszló (24), Frey Sándor (35) és Sik András (32); Horváth Márk 11, Neizer Zita 
7 szavazatot kapott. 
EB-tag: Tari Fruzsina (38), Tátrallyay Mariella (37) és Mihálka György (35). 
GB-tag: Borza Tibor (35), Csató Éva (35) és Boros-Oláh Mónika (35). 
EtB-tag: Ádám József ((35), Benkó György (35) és Pázmándi Tamás (35). 
 
Apáthy István ismertette az Elnökség további tagjaira tett javaslatokat (miközben az újakról, illetve a 
távollévıkrıl beszéltek néhány szóban az azokat ismerık). 
[Nevüket e jegyzıkönyvben a felesleges ismétlés érdekében alább, a reájuk esett szavazatokkal együtt soroljuk majd 
fel; ezen belül az újonnan jelöltek nevét dılt betővel szerkesztjük.] 
Almár Iván kérte, hogy legfeljebb 18 nevet jelöljünk – ez az érvényes szavazat feltétele. Megkérdezte, 
vegyünk-e fel további jelölteket a listára – további jelölésre nem érkezett javaslat. 
A JB ismét technikai szünetet kért, hogy a szavazó cédulákat elıkészíthesse. 
Frey Sándor javasolta, hogy azoknak, akik nem folytatják funkciójuk betöltését, mondjunk köszönetet azzal 
a kiegészítéssel, hogy munkájukra továbbra is változatlanul számítunk. A közgyőlés ezt helyeselte; Almár 
Iván hozzátette, a leköszönık érdemét az is emeli, hogy nem könnyő idıszakban kormányozták a MANT-ot. 
Solymosi János megköszönte a neki szánt bizalmat – megtiszteltetésnek tarja, nem presztízskérdésnek 
tekinti. Számít mind a vezetıség, mind pedig az egész tagság nagy szellemi tıkéjére. Külön megköszönte 
Horváth András és Kelemen János eddigi munkáját, és hozzátette, hogy a segítségükre a továbbiakban is 
nagy szükség lesz. Kérte, hogy akinek bármilyen észrevétele van, errıl értesítse, hiszen ugyanazon cél 
érdekében dolgozunk mindnyájan. 
Almár Iván javasolta, hogy a vezetıség elérhetısége minél hamarabb váljék közismertté. 
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Bacsárdi László háláját fejezte ki a személyébe vetett bizalomért, s külön megköszönte Kelemen Jánosnak, 
hogy egy jól kormányzott MANT-ot hagyott ırá. Elmondta még, hogy az új kezdeményezések jegyében 
nemrég lezajlott a Huntsville-ben járt kísérık találkozója, továbbá javasolta, hogy az esszépályázatot olyan 
formában hirdessük meg, hogy arra látássérültek is jelentkezhessenek. 
Gödör Éva hozzátette, hogy támogassuk jövıre is 2 diák kiutazását Huntsville-be, akár látássérültekét is. 
Számít továbbra is a tagság és a régi fıtitkár segítségére. 
Gál Gyula gyászhírt jelentett be: 103 éves korában elhunyt az őrjog „nagyasszonya”, Eilene Galloway.  
A JB idıközben elkészült a szavazólapokkal.  
Almár Iván ismét megerısítette, hogy a szavazat úgy érvényes, ha legalább 3 nevet kihagyunk. 
Apáthy István a JB részérıl megköszönte mindenki segítségét, valamint hogy a jelöltek közremőködtek, és 
elvállalták a jelöltetésüket. 
Ez után a szavazó cédulákat kiosztották, a kitöltésük után pedig összegyőjtötték. A szavazat-számlálók félre 
vonultak, majd végül kihirdették az eredményt (a név mögött az eredményes szavazatok száma): 
 
Apáthy István (36), Erdıs Géza (33), Gödör Éva (35), Hirn Attila (27), Horvai Ferenc (37), Horváth László 
(30), Kálmán Béla (32), Kelemen János (30), Kereszturi Ákos (35), Kocsis Gábor (29), Kovács Zsuzsa (25), 
Mika János (31), Roósz András (26), Spányi Péter (34), Szalai Sándor (35), Trupka Zoltán (36), Vízi Pál 
Gábor (31). E 17 fı tehát tagja az új Elnökségnek. 
Horváth Márk 18, Neizer Zita 22 szavazatot kapott, így ık az új Elnökségnek nem lettek tagjai. 
Idıközben a termet estétıl kibérlık megjelentek, így a közgyőlésnek az utolsó momentuma az alábbi volt: 
Tekintettel arra, hogy szavazat-egyenlıség alakult ki Bárczy Tamás (24), illetve Major György (24) 
esetében, így a szavazást kettıjükre – a biztos döntés érdekében – megismételte a közgyőlés. Az eredmény 
18:6 arányban Major Györgynek kedvezett. Így tehát ı az immár teljessé vált Elnökség 18. tagja, míg Bárczy 
Tamás nem lett a tagja Elnökségünknek. 
 
Budapest, 2009. június 16.       Solymosi János sk.            Bán András sk. 
                     a MANT elnöke           jegyzıkönyvvezetı 
 
 
A jegyzıkönyv hiteléül:             Dr. Gödör Éva sk.                      Dr. Kálmán Béla sk. 
 
________________________________________________________________________ 
 

A mellékletek és a szavazás dokumentumainak eredeti példányait a titkárságon lehet megtekinteni: 
 
  közhasznúsági beszámoló 

fıtitkári beszámoló 
a Gazdasági Bizottság beszámolója 
az Ellenırzı Bizottság beszámolója 
jelenléti ív 

 

 
—  ☺☺☺☺  — 

 
Ismét gazdagodott azok névsora, akik a MANT-ot tagdíjuk megtoldására küldtek támogatást 
egyesületünknek: Hernádi Ferenc, Kozma János, Marosi István, Lantos László .  
 
Kiemelkedı mértékő összeggel – a plafon megint öt számjegyő!! – támogatták a MANT-ot:  Apáthy István, 
Solymosi János. 
 
Mindannyiuknak köszönjük, és reméljük, hogy a támogatók lapzártakor félbemaradt listája tovább bıvül! 
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A Magyar Asztronautikai Társaság 2008. évi közhasznúsági jelentése 
 
 
Társaságunk az 1997. évi CLVI. törvény szerinti közhasznú szervezetként mőködik. 
Ennek megfelelıen Alapszabályunk (II. 2. § 2. pont) ilyen közhasznú tevékenységként jelöli meg az 
őrkutatással kapcsolatos tudományos munkát, oktatást, nevelést, ismeretterjesztést, tehetségkutatást, a 
kulturális örökség (tudománytörténet) ápolását, a világőr békés célú kutatásának és felhasználásának 
elımozdítását. 
 

1. Az Európai Őrügynökség felkérésére 2008. július 21. és augusztus 3. között mintegy másfélszáz, 
különbözı európai országból érkezett diáknak megrendeztük az ESA nyári táborát a zánkai 
ifjúsági üdülıközpontban. 

 
2. A 2007-ben lebonyolított „Ötven éves az őrkorszak” címő országos vetélkedı döntıjének 

gyıztes csapata 2008. július 20-25-e között részt vett a belga őrtáborban; a II. és III. helyezett 
csapatoknak pedig a darmstadti európai őrirányító központba szerveztünk kirándulást. 

 
3. Megrendeztük évi ifjúsági esszépályázatunkat az arra felkészítı konzultációval együtt, a 

pályázatok kiértékelése után május 17-én megtartottuk az ünnepélyes eredményhirdetést. 
 

4. Biztosítottuk az esszépályázaton nyert diákoknak és kísérıjüknek a Huntsville-i Nemzetközi 
Őrtáborban (USA) való részvételt 2008. július 25. és augusztus 1. között. 

 
5. Megrendeztük a MANT 15. nyári magyar ifjúsági őrtáborát 2008. augusztus 4-12. között. 
 
6. A Magyar Őrkutatási Irodával (MŐI) közösen társrendezıi voltunk a november 20-án 

megrendezett Őrnapnak, a hazai őrkutatók évi országos eredmény-bemutató seregszemléjének. 
 

7. Szakembereink a Civil Rádió-ban az őrkutatás eredményeinek népszerősítése érdekében az 
Őrközelben címő sorozat munkájában is részt vettek. 

 
8. Az MTA KFKI munkatársaival együttmőködve lebonyolítottuk a szakma kétévenkénti 

Ionoszféra-Magnetoszféra Szemináriumát 2008. november 24-26. között. 
 

9. Havonta megjelentettük az idıszerő eseményeket ismertetı kiadványunkat, az 
Őrkaleidoszkópot, valamint a tagságunkat a Társaságunk életérıl, eseményeirıl és 
rendezvényeirıl tájékoztató Körlevelünket. 

 
10. Elkészítettük az Őrtan Évkönyv, 2007-es (azaz, az Asztronautikai Tájékoztató 59.) kötetét 

(megjelent 2009 februárjában). 
 

11. Elkészítettük a Társaságunk történetérıl szóló kiadványunk II. kötetét. 
 
12. A MŐI-vel közösen megszerveztük az Ifjúsági Fórumot február 28-án és december 5-én. 

 
A fentiekbıl kitőnik, hogy a Magyar Asztronautikai Társaság 2007. évi tevékenysége megfelelt a 
közhasznúság törvényi és alapszabály-szerő követelményeinek. 
 
Budapest, 2009. június 16. 
 

Dr. Horváth András sk. 
              a MANT elnöke 
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Fıtitkári Beszámoló a MANT 2008-ben végzett tevékenységérıl. 
 
 
Esszépályázat: 
2008 január: konzultáció a résztvevıknek 
2008 márc. 1: leadási határidı 
2008 május 17:  eredményhirdetés (MTA KTM CSKI) 
2008 július 25-augusztus 1. Huntsville (Magyari Dóra és Hujber Áron – Bacsárdi László 
kíséretében) 
 
50 éves az őrkorszak vetélkedı: 
- darmstadti kirándulás az országos csapatvetélkedı II. és III. helyezett csapatának – június 23-25. 
- belga őrtábor az országos csapatvetélkedı gyıztes csapatának – július 20-25. 
 
Őrtábor  
- ESA tábor július 21- augusztus 3. Zánkán. 
- XV. magyar őrtábor - augusztus 4-12. (Miskolc-Szentlélek) 
 
Őrnap:  
2008. november 20. - Őrnap, közösen a MŐI-vel  
MANT kitüntetettek: 
 

Fonó Albert emlékérem:  Apáthy István 
Nagy Ernı emlékérem:  Sik András 
 

MANT-oklevél:   Kristóf Dániel  
Dr. Tari Fruzsina  

Szemináriumok 
- Bolygótudományi Szeminárium közösen az ELTE-vel – szeptember 4-5.  
- XXVI. Ionoszféra-Magtetoszféra Szeminárium, közösen a KFKI-val – Bp., november 24-26.  
- Ifjúsági Fórum: február 28., valamint december 5.  
 
Kiadványok:    
- Őrkaleidoszkóp és körlevél, valamint a jubileumi kiadvány II. kötete és az Asztronautikai 
Tájékoztató 59. száma (kinyomtatva 2009 februárjában) 
- a MANT honlap mőködik 
 
Médiák: 
- CIVIL Rádió - Őrközelben sorozat 
- RadioCafe 98.6. 
 
Pályázatok:   (említettek mellett) 
Mecenatúra IAF tagdíj    190.000.- 
KVVM    2.100.000.- + 1.750.000.- 
NCA  mőködési támogatás    300.000.-  
 
A MANT nyeresége az ESA-táboron kb. 1.000 eFt 
 
 
2009. június 16.      
           Dr. Kelemen János sk. 
            fıtitkár  


