HATARO ZATI JAVASLAT
1/ Az 1986.

szeptember 19-en tartott alakuló közgyülés
kimondta a Magyar Asztronautikai Társaság /MANT/ megala

kulásât,

jôváhagyta az A3iipszabá1yt és titkos szavazással
megválasztotta a vezetséget.
2/ A közgyUlés megbizza a megválasztott elnököt, hogy a MTESz
következ6 közgyUléséri kérje a MANT felvételét a Szövetség
tagegyesUletei közé.
3/ A kozgyUlés elfogadta a következ általános célkitUzéseket:
a/ 5sszhangban a MTESz irányelveivel a MANT támogassa az ür
kutatás eredményeinek széleskörU elterjedését és népgazdasá—
gi hasznositását.

Kisérje különös figyelernrnel és propagálja
azoknak a müszereknek és számitógépi prograinoknak a gyakorla

ti alkalmazását, melyeket hazai vâllalatok és intézetek fej—
lesztettek ki kozmikus alkalmazásra.
b/ Segitse e16 az Interkozmosz program sikerét, biztositson
szakmai fórumot a program hazai kutatóinak alapkutatási eredmé—
nyeik bernutatására.
c/ Táinogassa az tirfelvételek használatát kti1önböz mezgazda
sági, térképészeti, környezetvédelmi, közlekedés— és város
tervezési feladatokra, propagâlja a e téren Magyarországon
folyó kutatásokat.
d/ Az Asztronautikai TãjékoztatO adjon folyamatosan szinvo—
nalas tájékoztatãst a világ Urtevékenységér1, rendszeresen
közölje a példamutató hazai kutatások és alkalmazások eredmé
nyeit.
e/ A MAi1T ifjusági csoportja vállaljon konkrét feladatokat.
A társaság szervezze meg, hogy a legjobb hazai szakemberek
irányitsák az Urkutatási témákon dolgozó fiatalokat.
f/ A társaság épitsen ki szoros kapcsolatokat a tömegkommuni
kációs eszközökkel, adjon a sajtónak rendszeres tájékoztatást
rnnden a vilãgUrrel kapcsolatos témában.
g/A MANT épitse ki kapcsolatait a kUlföldi asztronautikai
egyesUletekkel, kUlönösen a szocialista országok testvér
egyestileteivel.

./.

—2—
hi A MANT fokozza aktivitását a nemzetközi szerv
ezetekben, az
IAF-ben, IAA-ban, IISL-ben és a C0SPAR-ban szorga
lmazza
szinvonalas magyar e1adâsok bemutatâsát az Urku
tatási és az
Urhajózási világkongresszusokon. Törekedjen arra,
hogy tagjai
bekapcsolâdhassanak e nemzetközi szervezetek
bizottságainak
munkájába is.
4/

A közgyülés meghatározta a tagok által fizetett eves
tagdij
összegét. A rendes tagok évi 150,-Ft—ot, az, ifjusâgi
tagok
és a nyugdijasok évi 50,-Ft tagsági dijat fizet
nek. A tagdij
befizetése 1987. január 1-t61 történik az egyesUlet
által ki
kU1dend csekkeken.

5/

A közgyUlés felkéri a M.ANT vezetését és valamennyi
tagját, hogy
egyéni és jogi tagok megnyerésével segitse e16 a
Társaság cé1kitUzéseinek megvalôsulását egyuttal arra törek
edve, hogy a
Társasãg gazdaságilag is miel6bb önellátává vâljo
n. Ezt a tag
sag segitse e1 a hazai és nemzetközi rendezvények
gazdasgos
megszervezésével, más, gazdasâgilag el6nyos szakm
ai tevékeny—
séggel.

6/

A MANT az alakuló közgyUlésen megjelenteket, i11e
t1eg azokat,
akik akadályoztatás miatt nem tudtak megjelen
ni, de belépési
nyilatkozatukat október 1-ig a MANT Titkárságára
bekUldik,
alapitá tagjainak tekinti.
lapot adományoz.

7/

8/

RészUkre e tényt igazoló Emlék

A területi szervezetek és szakosztályok a bekUldött
belépési
nyilatkozatok alapján 1987. január 1-ig megalakulnak
és meg
választják vezetségeiket.
A MANT következ közgyUlésének ideje 1988 e1s
féléve, amelyeri
a Társaság értékeli az elmult idôszak tevékenységét.
Budapest, 1986.
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