A Magyar Asztronautikai Társaság 2018. évi közhasznúsági jelentése
Társaságunk közhasznú szervezetként működik. Alapszabályunk (II. 3. 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.
A 2018. évvel kapcsolatban:

Intézőbizottságunk 3 alkalommal (március 2., május 25., november 8.), az Elnökség 4 alkalommal
(március 9., június 1., szeptember 14., november 22.) ülésezett. A kapcsolódó elektronikus
levelezőlistákon folyamatos volt a munka és a kommunikáció.

Külkapcsolatok: a MANT 2018-ban is jelen volt a Nemzetközi Asztronautikai Szövetség (IAF) éves
közgyűlésén. A Nemzetközi Világűrkongresszus alatt vacsorát szerveztünk a magyar résztvevők számára.
Együttműködési megállapodásunk a Space Generation Advisory Councillal (SGAC) továbbra is él, több
közös rendezvényt szerveztünk.

Megjelentettük az Űrtan Évkönyv 2017 kötetet. Folyamatosan jelentettük meg tagjainknak szóló
kiadványunkat (Körlevél, Elektronikus Hírlevél) és híreinket a MANT honlapján.

Tagjainknak szakmai kirándulásokat, látogatásokat szerveztünk.

2018 során is átadtunk kitüntetéseket:

tiszteleti tagot avattunk Solymosi János személyében;

Fonó Albert-díjat kapott Bacsárdi László az űrkutatásban végzett kutatói tevékenységéért;

Nagy Ernő-díjat kapott Székely Anna Krisztina az űrkutatás területén végzett ismeretterjesztő
munkájáért;

Diákpályázatot szerveztünk általános és középiskolás diákok számára, „Az Apollo–11
holdraszállásának 50. évfordulója " címmel.

Februárban, októberben és decemberben Űrakadémia Klubot szerveztünk az SGAC-vel közösen;
rendezvénnyel ünnepeltük az Űrkutatás Napját (2018.10.09.)

Kétnapos konferencia társszervezőjeként nemzetközi űrkutatási konferenciát rendeztünk HSPACE 2018 címmel (2018.02.15-16).

2018.04.11-13 között a BME-vel közösen Budapesten szerveztük meg a 2nd Symposium on Space
Educational Activities c. nemzetközi konferenciát.

Szakmai kiállítóként részt vettünk a Felfedezők napján (2018. április 28., diákpályázatunk
díjátadóját is ott tartottuk), valamint a részt vettünk a Tudományok Fővárosa rendezvényen is
(2018.09.23.).

2018. július 8-14. között Zalaegerszegen rendeztük meg a MANT szokásos éves Űrtáborát.

2018. augusztus 2-5. között Gödöllőn sikerrel rendeztük meg a negyedik Űrakadémiát.

Folyamatosan végeztünk űrtevékenységgel kapcsolatos ismeretterjesztést.

Ősszel megérkezett számlánkra a 2017-es SZJA 1%-os felajánlások összege (424 583 Ft).

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) IKF/345/2017-NFM_SZERZ számú, 9,73 MFt-os
támogatási szerződése 2017. május 5-én lépett életbe. A Támogatóval történt előzetes egyeztetés alapján
a feladat ellátását a MANT saját kockázatára 2017. március 1. napján megkezdte, a 2017-ben fel nem
használt összeget (5,2 MFt) 2018. május 31-ig felhasználta, az elszámolást és a szakmai beszámolót
határidőben benyújtottuk.

Október 31-től él a Külgazdasági és Külügyminisztériummal kötött 9,73 MFt összegű,
KKM/44762/2018/Adm. számú támogatási szerződés, melynek felhasználása 2019. május 15-ig tart.
A MANT elmúlt évi konkrét tevékenységéről az elnöki-főtitkári beszámolóban, a 2018-as gazdasági év
egyenlegéről a gazdasági beszámolóban találhatnak további információkat.
Budapest, 2019. május 10.

Hirn Attila
főtitkár

Both Előd
elnök
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Magyar Asztronautikai Társaság
Beszámoló a 2018. évi tevékenységről
Az Eredménykimutatás bevételi oldala. A MANT összes bevétele a 2018. évben 14.989.675
Ft volt, ami 4.962.799 Ft növekedés az ezt megelőző évhez képest. A teljes bevétel a
közhasznú tevékenység bevételét képezi, a vállalkozási tevékenységből származó bevétel 0 Ft
volt az év folyamán. A közhasznú tevékenység bevételéből az adó 1%-ból származott 424.583
Ft. A tagdíjbevétel csökken 93.500 Ft-tal, 535.000,- Ft-ra. A közhasznú célra kapott
támogatás összesen 5.904.556 Ft-ot tett ki, ami a költségvetésből, illetve magánszemélyektől
érkezett.
Az Eredménykimutatás ráfordítás oldala. A szervezet közhasznú tevékenységekre fordított
ráfordítása nőtt, 14.599 e Ft-ra, amely növekedést az anyag jellegű ráfordítások növekedése
okozta. A tárgyévi közhasznú eredmény pozitív, 391 e Ft nyereség volt.
Mérlegelemzés. A mérlegfőösszeg 16.961 e Ft-ot tett ki, mely 4.912 e Ft növekedést jelent a
tavalyi évhez képest. A befektetett eszközök mérleg-fordulónapokra számított állománya nem
változott. A készletek értéke 65 e Ft-tal nőtt a tavalyi évhez képest. A MANT-nak 2018. év
végével 107 e Ft követelése volt.
A fontosabb mérlegtételek:
Tárgyi eszközök
Immateriális javak
Készletek

50.000 Ft
508.000 Ft
1.652.000 Ft

Követelések
107.000 Ft
Pénzeszközök
14.406.000 Ft
Aktív időbeli elhatá238.000 Ft
rolások
Eszközök összesen
16.961.000 Ft

Saját tőke
Rövid lejáratú kötelezettségek

6.063.000 Ft
1.168.000 Ft

Passzív időbeli elhatárolások
Források összesen

9.730.000 Ft

A Társaság a 2018. évet 391 e Ft pozitív eredménnyel zárta.

16.961.000 Ft

Magyar Asztronautikai Társaság
Kiegészítő melléklet a 2018. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz
(az összes egyenleg ezer Ft-ban értendő, kivéve ha másképpen van jelölve)

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1.

A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA

A Magyar Asztronautikai Társaság (a továbbiakban “Társaság"), melynek székhelye 1044 Budapest,
Ipari Park utca 10. főtevékenységként szakmai érdekképviseletet végez Magyarországon.
A Magyar Asztronautikai Társaság (továbbiakban: Társaság) az űrkutatással hivatásszerűen
foglalkozókat és az űrkutatás iránt érdeklődőket tömörítő szakmai és ismeretterjesztő egyesület. A
Társaság jogutóda és szellemi örököse az 1956-ban a Társadalom- és Természettudományi
Ismeretterjesztő Társulaton belül megalakult, majd 1959-ben megszűnt Asztronautikai Bizottságnak,
valamint a Műszaki és Természettudományos Egyesületek Szervezetén belül működő, 1959-ben
megalakult és 1986-ban megszűnt Központi Asztronautikai Szakosztálynak.
A Társaság a Cégbíróságon nincs bejegyezve
Könyveit kettős könyvvitel szerint vezeti.
2.

SZÁMVITELI POLITIKA

A Társaság könyveit és nyilvántartásait a módosításokkal hatályos 2000. évi C. számviteli törvénynek
(a továbbiakban a “Törvény”), a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendeletnek és a Magyarországon
általánosan elfogadott számviteli elveknek megfelelően vezeti.
2.1.

A könyvvezetés módjának meghatározása

Társaságunk a törvényi előírásoknak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit.
2.2.

A mérlegkészítés időpontja

A 2018. december 31-re vonatkozó beszámolónak a mérlegkészítés napját a Társaság 2019.04.23ában határozta meg.
2.3.

Jelentős összeg meghatározása

Az ellenőrzés során feltárt, előző időszakokat érintő hibákat, hibahatásokat számviteli elszámolásának
szempontjából a Társaság „jelentős”-nek minősíti, ha egy adott évet érintően a megállapított hibák és
hibahatások együttes (előjeltől független) összege meghaladja az adott év mérlegfőösszegének 2 %át, vagy 500 ezer forintot.
2.4.

Immateriális javak

A Társaság az immateriális javaknak, tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható
maradványértékkel csökkentett bekerülési értékét azokra az évekre osztja fel, amelyekben ezeket az
eszközöket előreláthatóan használni fogja. A Társaság a vagyoni értékű jogokkal, üzleti vagy
cégértékkel, kísérleti fejlesztés aktiválási értékével illetve alapítás átszervezés aktivált értékével nem
rendelkezik 2018. december 31-gyel. A szellemi termékeket 6 év alatt írja le. Az alapítás-átszervezés
költségeinek aktiválásáról vagy költségként történő elszámolásáról az üzletvezető dönt.
2.5.

Tárgyi eszközök

A Társaság a tárgyi eszközök bruttó értékét bekerülési értéken tartja nyilván.
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A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása a következők szerint történik:


Az egyedileg 100 ezer forint értékhatár alatti tárgyi eszközöket a Társaság a rendeltetésszerű
használatba vételkor egy összegben, terv szerinti értékcsökkenésként elszámolja. Az így elszámolt
eszközökről a Társaság mennyiségi nyilvántartást vezet.
A 100 ezer forint feletti bruttó értékű tárgyi eszközök esetében a Társaság lineáris értékcsökkenési
módszert alkalmaz a tárgyi eszközök várható hasznos élettartamának és maradványértékének
figyelembe vételével, melyet az üzembehelyezést követően naptári napokra számol el az üzleti év
végén egyszer egy évben.



A várható hasznos élettartamok eszközcsoportonként a következők:
Év
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
Műszaki berendezések, gépek, járművek
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

50
3-7
7

A várható maradványértékek eszközcsoportonként a következők:
eFt
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
Műszaki berendezések, gépek, járművek
Egyéb berendezések, felszerelések
Tenyészállatok

0
0
0
0

Terven felüli értékcsökkenés elszámolására kerül sor, amennyiben az immateriális javak, tárgyi
eszközök állományban maradnak, de értékük megrongálódás, feleslegessé válás, hiány, vagy egyéb
tényezők miatt tartósan és jelentősen lecsökken, rendeltetésének megfelelően nem használható,
illetve használhatatlan. Ha a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy
egyáltalán nem érvényesíthető, illetve ha befejezett kísérleti fejlesztés révén megvalósuló
tevékenységet korlátozzák vagy megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz. Az értékcsökkenést olyan
mértékig kell elszámolni, hogy az eszköz a használhatóságának megfelelő, mérlegkészítéskor
érvényes piaci értéken szerepeljen a mérlegben.
A korábban elszámolt terven felüli értékcsökkenés visszaírható, amennyiben a piaci érték jelentősen
és tartósan magasabb a nyilvántartási értéknél.
Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt, illetve a
tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél.
A Társaság nem kíván élni a Törvény 57. § (3)-as pontjában meghatározott értékhelyesbítés
lehetőségével, mint értékelési eljárással.
2.6.

Befektetett pénzügyi eszközök

A Társaság nem rendelkezik 2018. december 31-én befektetett pénzügyi eszközökkel.
2.7. Készletek
A Társaság 1.652 e Ft készlettel rendelkezik 2018. december 31-én.
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2.8.

Követelések

A Társaság egyedileg minősíti, hogy a mérleg fordulónapján nyitott vevő és egyéb követelések milyen
mértékben váltak bizonytalanná, kétessé. Az üzletvezető által elkészített vevő, adós minősítés alapján
értékvesztést számolnak el a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő
összege közötti veszteség jellegű különbözet összegében, ha ez tartósnak mutatkozik és jelentős
összegű, azaz meghaladja a mérlegfőösszeg 2%-át.
Amennyiben a követelés várhatóan megtérülő összege jelentősen meghaladja a követelés
nyilvántartás szerinti értékét, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással
csökkenti.
A Társaság nem kíván élni a Törvény 55. § (2). bekezdése által biztosított csoportos értékvesztés
képzési lehetőséggel, minden követelést egyedileg értékel.
2.9.

Értékpapírok

A forgóeszközök közötti értékpapírok a beszerzési érték és a piaci érték közül az alacsonyabban
szerepelnek a mérlegben. Az értékvesztés elszámolásának, illetve visszaírásának megítélésekor a
Társaság a mérleg fordulónapját, december 31-ét veszi figyelembe, és a jelentős értékhatár felett
számolják el.
A korábban elszámolt értékvesztést visszaírják, amennyiben a piaci érték jelentősen és tartósan
magasabb a nyilvántartási értéknél. A befektetés rövid távú, forgatási céljának minősítése az
üzletvezetés üzleti megítélése, illetve a szerződésekben vállalt kötelezettségek figyelembe vétele
alapján történik.
2.10.

Pénzeszközök

A Társaság év közben és év végén sem rendelkezik devizás pénzeszközökkel.
2.11.

Aktív és passzív időbeli elhatárolások

A megbízható valós összkép biztosítása érdekében a Társaság időbeli elhatárolásként a
mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, vagy a rendelkezésre álló információk alapján kiszámítható
minden gazdasági eseményt figyelembe vesz, amely a tárgyévi eredményt befolyásolja. A Társaság
2018.12.31-ével 238 e Ft értékben képzett aktív időbeli elhatárolásokat, a passzív időbeli elhatárolások
értéke 9.730 e Ft.
2.12.

Devizás követelések, kötelezettségek értékelése

A Társaság a tárgyév végén 350 EUR devizás követeléssel és 735 EUR devizás kötelezettséggel
rendelkezik.
2.13.

Eredménykimutatás - mérleg

A Társaság a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 4. számú mellékletben leírt eljárással összeállított
mérleget készít. Az eredménykimutatást szintén a rendelet szabályozza.
3.

JÖVEDELMEZŐSÉG

2018/12/31
Árbevétel arányos jövedelmezőség (adózás előtti eredményből): 391 / 8544 = 0,05
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4.

ELLENŐRZÉSBEN,

ÖNELLENŐRZÉSBEN

FELTÁRT

HIBÁK

HATÁSA

ÉVENKÉNTI

BONTÁSBAN
A Társaság a megelőző és tárgy időszakban nem volt jelentősebb összegű, ellenőrzés, önellenőrzés
során feltárt hibája.

II. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ
1.

Vezetőség javadalmazása

A Társaság vezetői:
Dr. Both Előd elnök
Dr. Hirn Attila főtitkár
2018-as adóévben a vezetőség előleget, kölcsönt nem vett fel.

2.

Hátrasorolt eszközök

A Társaságnak 2018. december 31-én nincs hátrasorolt eszköze.
3.

Mérlegen kívüli kötelezettségek

A Társaságnak 2018. december 31-én nincs mérlegen kívüli kötelezettsége.
4.

Munkavállalók

A foglalkoztatott munkavállalók átlagos létszáma 0.
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III. SPECIFIKUS RÉSZ
A tárgyévi adatok előző évvel történő összehasonlíthatósága az alkalmazott számviteli politika szerinti
értékelési eljárások valamint a besorolási kritériumok változatlansága miatt nem korlátozott.

1.

A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

1.1.

Immateriális javak és tárgyi eszközök

A Társaság tárgy év végén 50 eFt nettó értékben rendelkezik tárgyi eszközökkel, 508 e Ft értékben
immateriális javakkal.
1.2.

Követelések

A Társaság 2018. december 31-gyel 107 eFt követeléssel rendelkezik.
1.3.

Saját tőke
Induló/Jegy Tőkeváltoz
zett tőke ás/eredmé
ny

Nyitó érték 2018. január 1én
Előző évi tárgyévi
eredmény átvezetése
Tárgyévi adózott
eredmény
Záró érték 2018.
december 31-én

1.4.

4 014

Lekötött
tartalék

Értékelési
tartalék

Tárgyévi
Tárgyévi
eredmény eredmény
alaptevéke vállalkozási
nységből tevékenysé
gből

970

688

688

-688
391

4 014

1 658

0

Céltartalékok

A Társaság az előző időszakban és a tárgyévben sem képzett céltartalékot.
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1.5.

Hátrasorolt kötelezettségek

A Társaság 2018. december 31-gyel nem rendelkezik hátrasorolt kötelezettségekkel.
1.6.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

A Társaság 2018. december 31-gyel nem rendelkezik hosszú lejáratú kötelezettségekkel.
1.7.

Rövid lejáratú kötelezettségek
Előző év

Tárgy év

Szállítók
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség

228
559

539
629

Összesen

787

1 168
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AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

2.1.

Adóalap levezetése

A Társaság 2018-ban nem ért el vállalkozási tevékenységből bevételt, így adófizetési kötelezettsége
nem keletkezett.

Budapest, 2019. április 23.

_______________________
képviseletre jogosult
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