Közhasznúsági melléklet

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai
név:

Magyar Asztronautikai Társaság

székhely:

1044 Budapest, Ipari park u. 10.

bejegyző határozat száma:

Pk.60.437/1989

nyilvántartási szám:

413

képviselő neve:

Bacsárdi László (főtitkár), Solymosi János (elnök)

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A Magyar Asztronautikai Társaság alapszabálya (II. 2. § 2. pont) közhasznú tevékenységként jelöli meg az űrkutatással
kapcsolatos tudományos munkát, oktatást, nevelést, ismeretterjesztést, tehetségkutatást, a kulturális örökség
(tudománytörténet) ápolását, a világűr békés célú kutatásának és felhasználásának előmozdítását. Ezen belül az alábbi
tevékenységeket végzi:
a) az űrtan eredményeivel foglalkozó ismeretterjesztő kiadványokat jelentet meg, tagjai számára körlevelet bocsát ki,
internetes honlapot működtet;
b) ismeretterjesztő, oktató és továbbképző előadásokat, rendezvényeket szervez;
c) könyveket és egyéb oktatási, ismeretterjesztő segédanyagokat ad ki, szerez be és forgalmaz;
d) találkozókat, konferenciákat és táborokat szervez és bonyolít le;
e) együttműködik a bel- és külföldi társszervezetekkel és intézményekkel;
f) kitüntetéseket, díjakat, jutalmakat alapíthat és adományozhat;
g) pályázatokat ír ki önállóan vagy más szervezetekkel, intézményekkel közösen, részt vesz pályázatok kidolgozásában vagy
felkérésre azok szakmai véleményezésében.
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

a közhasznú tevékenység célcsoportja:

együttműködés a középtávú tudomány-, technológiaés innováció-politikai stratégia kialakításában (2004. évi
CXXXIV. tv a kutatás-fejlesztésről és a technológiai
innovációról. 5.§ (3))
közművelődés: ismeretszerző közösségek tevékenysége;
az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző,
szakképző tanfolyamok (1997.évi CXL tv a muzeális
intézményekről, nyilvános könyvtárakról és a
közművelődésről)
10 évesnél idősebb korosztály országos hatáskörben, továbbá
határainkon túli magyarok

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

10000 fő
Diákpályázatot és űrtábort szerveztünk fiatalok számára,
megjelentünk nyilvános rendezvényeken népszerűsíteni az
űrtevékenységet, nemzetközi tagdíjat fizettünk, és részben
kiadványaink megjelenítésére fordítottuk.

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

Előző év

Tárgyév

5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatás megnevezése

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

elnök

0

0

főtitkár

0

0

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:

0

0

Előző év (1)

Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

2575

5486

ebből: közhasznú tevékenység bevétele

2575

5486

C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt
összeg

768

529

D. közszolgáltatási bevétel

0

0

E. normatív támogatás

0

0

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból
nyújtott támogatás

0

0

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

1807

4957

H. Összes ráfordítás (kiadás)

1504

3221

I. ebből személyi jellegű ráfordítás

780

1201

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

1504

3236

K. Adózott eredmény

1071

2266

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes
tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás-ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25]

Igen

Nem

Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]

Igen

Nem

Budapest, 2013. május 27.
Bacsárdi László
főtitkár

