J F G Y Z

O K U N Y V

a Magyar Asztronautikai Társaság alakuló kbzgyilesérb1

Helye:

MTESZ Székház

Ideje:

1986.

szeptember 19.

1.Szabd Ferenc akadémikus,

a MTESZ alelntike, mint levezetô

elnbk megnyitja a kEizgyCilést.
Napirendi javaslatát a jelenlevôk egyhangüan elfogadják.
Javaslatot tesz a jelUlObizottságra:
Dr.

Jéki László

elnOk

Remetey FUlop Gábor és
Szabó József tagok
Jegyzôkunyv hitelesitésre:
Nagy István GyUrgy és
Guman István
JegyzOkbnyv vezetésre:
Gesztelyi Lidia
Szavazat számláló bizottségra:
Waich Emil amOk,
Geszte&i Albert és
Kardos István tagok
A javaslatokat a hailgatéség egyhangan elfogadja.
2.

a
Almár ivén mint a SzervezO Bizottság elndke beszárnoi
hogy jogelédje, a Magyar
KASZ 27 eves tbrténetérôl. Kiemeil,

Dr.

Asztronautikai Bizottság meg az ürkorszak kezdete elOtt,
májusában alakult.

Ismerteti

1956.

a Szakosztáiy mOkOdCsének eddigi
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eredményeii,

az egyesLiletté alakulás eddigi lépéseii.

Hangsillyozza,
mákat,

hogy meg kell oldani az adminiszirativ problé—

jav±tani kell a kapcsolatot a tagsaggal ds intézmé—

nyekkel,

ehhez szUkség van deiñokrati..kusabb formákra és a tag—

sag aktivabb kbzremLikidésére:
—

az üj tagok toborzása fontos feladat,

kUlbnbbzô tudornany—

ierUietekrOl,
—

-

fontos az ifjUság számára is vonzó programot iétrehozni,
az IAF es iAAbizottságaiban a magyar részvételt erôs±teni
lehetne.

A kbzeljbvô terveibôi emifti:
—

a budapesti ürhajds kongresszus résztvevOi ds a MANT tagok
találkozóját,

—

—

—

novemberben az Ionoszfdra—Magnetoszféra Szeminár’iumot,
a nemzetkbzi Interkozmosz konferenciát Tihanyban,
jiivOre Szentendrén a mesterséges holdak geodéziai és geo—
fizikal célU megfigyeiésérOl,

—

kdzrem(ikiidésUnket az IAV BalatonfUreden rendezendô CETI
szimpoziumának szervezésében.

3.

Ezutári hozzászblások kdvetkeznek:
Fock JenO a MTESZ elntike kiisziinti
sat.

a KASZ egyesUiette válá—

A MTESZ met eddig is Ugy kezelte a KASZ—t, mintha az

egyesUiet lett voina.
Ezutén beszél

a mszaki értelrniseg anyagi—erkbicsi megbecsU—

ldsdnek fontosságárOi.

A mtiszaki fejlesztés elsôdleges,

lehetetlen a magyar drtelmiség nélkUl,
MTESZ—szel.
ni fogja,
33.

az pedig dsszefUgg a

BUszkék leszUnk a MANT—ra, men

nemzetkdzi elismerdst vfvott ki.

ez

eddig is nagy

A MTESZ továbbra is segfte—

es a kUveikezO kdzgyillesen vCrhatélag felveszi a

tagegyesUletnek.
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4.

Ezután Márta Ferenc akadémikus,
az MTA nevében kbsziinti

az Interkozrncsz Tanács elniike

a társasag tagjait.

Elmondja, hogy

eleinte nern sok ember létta az (irkutatás hasznát, de ma mar
ez a vélemény megvaltozott, hiszen bizonyIthatO a hasznon.
Igen hasznosnak tekinthetô a tervezett kooperáció a MANT és
az Interkozmusz Szakbizottsagok kozott.
tevékenység megItélése ma meg torz,

A hazai (irkutatási

a helyes megitélés meg—

teremtéséhez járulhat hozzá ez a térsulat.
5.

Ezutan I3edeon József a MTESZ Gépipari Tudományos EgyesUlete
Kiizponti RepUlOgép Szakosztálya nevében Udviizli
az (ij egye—
sUletet es egyUttm(kbdést javasoi/
Az elnok bejelenti, hogy a beszamolot a kozgyules elfogadta

6.

Ezutén kvetkezik
Az 1986.

a kitUntetések átadása.

évi Fonó érmet Hideg’ Jánosnak,

a Nagy Ernö érmet

Káimán Bélának Fock JenO a MTESZ elnbke adja at.
Ezután Almár Ivan ad

at jutalmakat és kitUntetéseket.

A KASZ nivOdiját Bencze Pal,

a KASZ Ifjisági d±ját Gazdag

László kapja.
Szocialista Kultt]ráért kitUntetCsben részesUl

Sárhidai

Gyula.
Az Ipari Minisztérium Kiváló Uoigozó kitUntetését kapja
Oomo,kos Qytrgyné, Mihély Szabolcs és Tnczer Tibor.
7.

Ezutan Baj Attila aleinbk elôterjesztl

a MANT Alapszabály—

tervezetét melyet elôzetesen a jelenlévOk kCzhez kaptak.
8.

Az elnbk szavazásra bocsatja az Alapszabályt, melyet a jelen—
lévôk nyilt szavazással elfogadnak.

Az elnbk ezzel a MANT—ot

megalakuitnak nyIlvánitja.
9.

Horvath Andrés a1e1nik elôterjeszti a Határozati Javaslatot,
melyet a jelenlevOk elOzetesen kézhez kaptak.

A Hatérozati

Javaslatot a jelenlévôk változatlan forméban egyhangUan elfo—
gadjak.
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10.

Dr.

Jéki László mint a jeltilObizottsag elnbke elöterjeszti
a jelblñbizottsag javaslatát a MANT vezetOségére, valamint
a MTESZ kLildbttekre (ezt a jelenlévOk Irésban kézhez kapták).
(1. sz. mellékiet)
Hozzászálásában Baj Attila javasoija Jéki László és Szabó Jé—
zsef felvételét a szavazólapra az elnbkség tagjaként, tovâbbá
Márta Ferenc nevét a iiszteletbeli tagnak javasoltak listájára.
A javaslatot a jelenlévök elfogadtak.
Ezután a jelblôbizottság elnbke ismerteti a szavazás módját.

.

11.

A titkos szavazásra a szUnetben kerult sor.
Egyhangé szavazás alapján:
Elnbk:

Almér Ivan

Alelnbkbk:
Fc5titkár:

Baj Attila,

Szegô Károly

Gombosi Tamás

FOtitkárhelyettesek:
12.

Farkas Bertalan,

Abonyi Ivánné,

Benkó GyOrgy,

Varga András.

Ezután Farkas Bertalan Orhajós—ezredes elôadása kEivetkezett
“Az (irkutatás jelene és jbvôje” cImmel.
Farkas Bertalan tibbek kdzbtt bejelenti, hogy 1986. október 16—an
bará-ti találkozóra kerUl sor a Budapes-ten megrendezésre kerülñ
(rhajós kongresszus egyes résztvevOivel.

13.

Az amok a jelenlévOk nevében gratulal a két magyar Orhajósnak
sikeresen megszerzett mérnOki diplomájukhoz.

14.

Ezutén Waich Emil,

a Szavazatszedô Bizottság elntike ismerteti a
titkos szavazás eredményét.
A leadott szavazatok száma 173, ebbôl érvénytelen 2, a jelditek
nevét változtatta 4, a listával teljes mértékben egyetértett 167
szavazat, vagyis a listán szereplô tagtársakat mind megválasztották.

15.

A levezeté elnOk megkOsziini a jelentést, és gratulal a tisztség—
viselOknek es az elnukségnek, majd átadja az elnOklést Almár
Ivánnak a MANT megválasztott elnOkének.

f
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16.

•

Almár Ivan z’árszavában segitseget kér az alapItó tagsagtól
az elottunk allo nehez feladatuk sikeres megvalositasahoz
A tagságot minden lépésrôl folyamatosan tájékoztatni fogjuk.
Információkért a MANT titkársagahoz lehet fordulni.
/MTESZ Kossuth Lajos ter 6—8
II
emelet 223
Abonyl Ivanne/
Az év hátralévO részében megalakitjuk a szakosztályokat és
helyi csoportokat.

uJ\i
Gesztelyi LIdia
jegyzOkbnyvvezetO

Jegyzôkiinyv

1

hitelesitök:

A

-

Nagy István Gybgy

/1
/

uman István

(7
/__

