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Jelenlévők:
szavazati joggal:
Apáthy István, Arnócz István, Bacsárdi László, Balázs László, Bényei Dániel Levente, Bérczi
Szaniszló, Bodó Zsófia, Both Előd, Decsy Pál, Ehmann Bea, Erdős Géza, Frey Sándor, Gerlei
István, Gödör Éva, Hazadi Mátyás, Hegyesi Béla, Hirn Attila, Horvai Ferenc, Horváth László
Ferenc, Illés Erzsébet, Keresztessy László, Kiss Ádám, Kocsis Gábor, Koczó Edit, Maradi István,
Mécs Miklós, Milánkovich Dorottya, Nagy Gábor, Ordasi András, Sándor Karola, Sárhegyi István,
Schuminszky Nándor, Selmeci Áron, Sik András, Síkhegyi Ferenc, Solymosi János, Spányi Péter,
Sperber László, Strádi Andrea, Székely Anna Krisztina, Szendrei Dániel, Szijártó Lajos, Tari
Fruzsina, Tátrallyay Mariella, Turányi Tamás, Vizi Pál Gábor, Zombori Ottó
tanácskozási joggal: Almár Iván, Horváth András Ferenc, Szalai Sándor
Solymosi János, a MANT elnöke 16 órakor megnyitotta a Közgyűlést, majd megállapította, hogy az
határozatképtelen. Ezért bejelentette, hogy a meghívóban írtak alapján a megismételt Közgyűlést
azonos tervezett napirenddel 16.30-kor tartjuk, amely a jelenlévők számától függetlenül
határozatképes lesz. Az addig hátralevő időre felkérte Dudás Leventét „Start előtt a SMOG–1” című
előadásának megtartására.
16.30-kor Solymosi János megnyitotta a megismételt Közgyűlést, és megállapította, hogy az
határozatképes.
A Társaság elnöke a jegyzőkönyv vezetésére Frey Sándort, hitelesítésére Both Elődöt és Székely
Anna Krisztinát kérte fel, a Közgyűlés ezt egyhangúlag elfogadta.
Az eredetileg javasolt napirend:
1. Beszámoló a 2017. évről
2. Gazdasági beszámoló a 2017. évről
3. Közhasznúsági jelentés a 2017. évről
4. Az Ellenőrző Bizottság jelentése
5. Tiszteleti tag választása
6. Tisztújítás (elnök, alelnökök, főtitkár, főtitkárhelyettesek, Elnökség, további
tisztségviselők)
7. A Magyar Asztronautikai Társaság 2018-as költségvetése
8. Az Alapszabály változtatása a tisztújítással összefüggésben
9. Egyebek
Solymosi János bejelentette, hogy egykori elnökünk, Magyari Béla elhunyt. Javasolta, hogy az
előzetesnek kiküldött napirendet változtassák meg, és egy új 1. napirendi pont keretében
emlékezzenek meg Magyari Béláról. A Közgyűlés a napirend változtatását egyhangúlag elfogadta.
A napirend a következő:
1. Megemlékezés Magyari Béláról
2. Beszámoló a 2017. évről
3. Gazdasági beszámoló a 2017. évről
4. Közhasznúsági jelentés a 2017. évről
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5. Az Ellenőrző Bizottság jelentése
6. Tiszteleti tag választása
7. Tisztújítás (elnök, alelnökök, főtitkár, főtitkárhelyettesek, Elnökség, további
tisztségviselők)
8. A Magyar Asztronautikai Társaság 2018-as költségvetése
9. Az Alapszabály változtatása a tisztújítással összefüggésben
10. Egyebek
1. Megemlékezés Magyari Béláról
Solymosi János egy perces néma tiszteletadásra kérte a közgyűlés tagjait. Ezt követően megkérte
Almár Ivánt, Apáthy Istvánt, valamint Schuminszky Nándort, hogy pár percben emlékezzenek meg
Magyari Béláról, egykori elnökünkről.
2. Beszámoló a 2017. évről
Bacsárdi László ismertette a 2017. évről szóló beszámolót (1. melléklet), valamint kitért a 2017.
január óta történt, a Társaságunkat illető főbb eseményekre is:














H-SPACE 2018 konferencia: A BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Egyesült
Innovációs és Tudásközpontja – együttműködve a Magyar Asztronautikai Társasággal –
nemzetközi űrkutatási konferenciát szervezett, "4th International Conference on Research,
Technology and Education of Space" (H-SPACE 2018) címmel, február 15–16. között.
Szakmai látogatások: Szakmai látogatást szerveztünk március 3-án Egerbe.
Űrakadémia Klub rendezvények: Együttműködésben a Space Generation Advisory
Councillal, folytatódott az Űrakadémia Klub rendezvénysorozat, február 22-én.
2nd Symposium on Space Educational Activities: Április 11–13. között nemzetközi ESA
űroktatási konferenciát szerveztünk a Műegyetemmel Budapesten.
Űrtábor: A következő MANT Űrtábor 2018. július 8–14. között lesz Zalaegerszegen. A
program hamarosan összeáll, még van pár szabad hely. Mentorprogramot is hirdettünk.
Űrakadémia: A MANT – együttműködve a nemzetközi Space Generation Advisory
Council szervezettel – idén nyáron negyedik alkalommal rendezi meg a MANT
Űrakadémiát, 2018. augusztus 2–5. között Gödöllőn. Ez egy négy napos workshop, amelyen
18–35 év között fiatalok részvételét várjuk.
Októberben Játék és sport a világűrben címmel meghirdettük diákpályázatunkat, februárban
véget ért a beadás, több mint 100 alkotás érkezett. Értékeltük a pályamunkákat, április 28-án
tartottuk az eredményhirdetést.
Folyamatosan frissül a honlapunk és a Facebook oldalunk. Januárban és áprilisban is
megjelent a körlevelünk. Elkészült az Űrtan Évkönyv 2017 kiadvány, amely most májusban
jelent meg (szerkesztő: Frey Sándor, tördelő: Trupka Zoltán).
Megemlítendő még: Részt vettünk április 28-án a Felfedezők Napján.

Bacsárdi László továbbá biztatott mindenkit, hogy ha módja van rá, rendszeresen látogassa a
MANT honlapját és oldalunkat a Facebook közösségi portálon. Változó és bővülő
eseménynaptárról itt értesülhet a leggyorsabban, illetve iratkozzon fel a mant_forum levelezőlistára.
Ezután elnökünk szavazásra bocsátotta, hogy a beszámolókról egyszerre vagy külön-külön
szavazzon-e a Közgyűlés. Egyhangúlag az egyszerre való szavazás mellett döntött a Közgyűlés.
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3. Gazdasági beszámoló a 2017. évről
Bacsárdi László ismertette a 2017. évről szóló gazdasági beszámolót (2. melléklet).
4. Közhasznúsági jelentés a 2017. évről
Bacsárdi László ismertette a 2017. évről szóló Közhasznúsági jelentést (3. melléklet).
5. Az Ellenőrző Bizottság jelentése
Mihálka György, az Ellenőrző Bizottság elnökének távollétében Tátrallyay Mariella ismertette az
Ellenőrző Bizottság 2017. évi beszámolóját (4. melléklet).
Ezt követően Solymosi János feltette a kérdést, hogy van-e hozzászólás a beszámolókhoz. Ezek
hiányában elrendelte az együttes szavazást a beszámolókról.
A Magyar Asztronautikai Társaság Közgyűlésének a Magyar Asztronautikai Társaság
2017-es beszámolóinak elfogadásáról szóló határozata
A MANT Közgyűlése a 2017. év működéséről szóló beszámolók meghallgatása után
következő határozatot hozza.
1. MANT Közgyűlése a MANT 2017. évi működéséről és tevékenységéről szóló elnökifőtitkári beszámolót, a gazdasági beszámolót, a közhasznúsági jelentést és az Ellenőrző
Bizottság beszámolóját elfogadja.
2. A MANT Közgyűlése köszönetet mond minden tagtársunknak, akik a 2017-es
esztendőben, valamint az elmúlt hónapokban munkájukkal, illetve támogatásukkal segítették
a MANT tevékenységét.
3. A MANT Közgyűlése köszönetét és elismerését fejezi ki a MANT vezetésének a 2017-es
esztendőben végzett teljesítményéért.
Az elfogadott beszámolókat e határozat melléklete tartalmazza.
A határozat 2018. május 11-én lép hatályba.
A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta. Solymosi
János megállapította, hogy a határozat az 1/2018. számú közgyűlési határozat.
6. Tiszteleti tag választása
Solymosi János bejelentette, hogy jelen napirendi pont levezetésére Bacsárdi Lászlót kéri fel.
Bacsárdi László bejelentette, hogy az idei évben tiszteleti tagságra a MANT Elnöksége Solymosi
Jánost javasolja űrtechnológiai területen végzett szakmai tevékenységéért, valamint a MANT-ért
végzett munkájáért. Bacsárdi László röviden ismertette Solymosi János eddigi eredményeit.
Bacsárdi László jelezte, hogy a közgyűlésnek titkosan, szavazólapon kell szavaznia. Kiosztották a
szavazólapot, majd megkérdezte a Közgyűlést, javasol-e valaki más tiszteletbeli tagot. Új névnek a
szavazólapra történő felvételére javaslat nem érkezett. A szavazatok összeszámolására egy három
fős testületet javasolt (Koczó Edit, Hegyesi Béla, Székely Anna Krisztina), a javaslatot a Közgyűlés
egyhangúlag elfogadta.
A szavazás eredményének összeszámolása után Bacsárdi László kihirdette a tiszteletbeli tagságról
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való titkos szavazás eredményét.
Solymosi János tiszteleti tagsága: 42 igen szavazat, 1 tartózkodás, ellenszavazat nélkül
Bacsárdi László megállapította, hogy a titkos szavazással a közgyűlés a következő határozatot
hozta.
A Magyar Asztronautikai Társaság Közgyűlésének
tiszteletbeli tagságról szóló határozata
A MANT Közgyűlése az Elnökség javaslatára, a közgyűlésen lezajlott titkos szavazás
alapján döntött tiszteletbeli tagságról.
1. A MANT tiszteletbeli tagjává választotta Solymosi Jánost űrtechnológiai területen végzett
szakmai tevékenységért, valamint a MANT-ért végzett munkájáért.
A határozat 2018. május 12-én lép hatályba.
Solymosi János megállapította, hogy a határozat a 2/2018. számú közgyűlési határozat.

7. Tisztújítás
Solymosi János és Bacsárdi László megköszönte a tagságnak az elmúlt évekbeli támogatást.
A tisztújítást Almár Iván, a MANT örökös tiszteleti elnöke vezette. Elmondta, hogy az Elnökség
2018. március 9-i ülésén a 4/2018-as elnökségi határozatával Jelölő Bizottságot állított fel. A Jelölő
Bizottság elnöke Székely Anna Krisztina, tagjai Apáthy István és Arnócz István.
Székely Anna Krisztina ismertette a szavazólapot, illetve a szavazás javasolt menetét.
Ezt követően került sor a jelöltek rövid bemutatkozására.
Székely Anna Krisztina a következő összetételű háromfős szavazatszámláló bizottságra tett
javaslatot: Koczó Edit, Hegyesi Béla, Székely Anna Krisztina. A közgyűlés a javaslatot egyhangúlag
elfogadta.
Almár Iván elmondta, hogy első körben az elnökre, főtitkárra, alelnökökre és főtitkárhelyettesekre,
valamint az Ellenőrző Bizottság tagjelöltjeire fogunk szavazni.
Székely Anna Krisztina ismertette a jelöltek neveit. Almár Iván megkérdezte, hogy kíván-e még
valaki további személyt jelölni. További javaslat nem érkezett.
A jelöltek röviden bemutatkoztak.
A közgyűlés nyílt szavazással jóváhagyta a szavazólapot, majd titkos szavazás kezdődött.
Almár Iván javasolta, hogy ameddig a szavazatszámláló bizottság összesíti a szavazatokat, addig
térjenek át a következő napirendi pontra.
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8. A Magyar Asztronautikai Társaság 2018-as költségvetése
Bacsárdi László ismertette a Társaság 2018-ra tervezett költségvetését (5. melléklet).
Hozzászólás, észrevétel nem volt. Almár Iván ezután szavazásra terjesztette fel a költségvetést.
A Magyar Asztronautikai Társaság Közgyűlésének a Magyar Asztronautikai Társaság
2018-as költségvetés-tervezetéről szóló határozata
A MANT Közgyűlése az Elnökség előterjesztésére, a következő határozatot hozza.
1. A MANT Közgyűlése elfogadja a Magyar Asztronautikai Társaság 2018-as
költségvetésének tervezetét.
Az elfogadott költségvetést e határozat melléklete tartalmazza.
A határozat 2018. május 11-én lép hatályba.
A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta. Solymosi
János megállapította, hogy a határozat a 3/2018. számú közgyűlési határozat.
7. (folytatás) Tisztújítás
A tisztségviselők megválasztása első körének szavazási eredményhirdetése előtt Almár Iván
javasolta Tari Fruzsinát, majd Milánkovich Dorottya javasolta Arnócz Istvánt felvenni az elnökségi
tagok jelöltlistájára, azokon a neveken felül, akiket a Jelölő Bizottság javasolt. A Közgyűlés –
külön-külön, mindkét esetben 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül – elfogadta a javaslatokat.
Időközben a szavazatszámláló bizottság összesítette a szavazatokat, az alábbi eredménnyel:
Elnök (1): Both Előd (39 igen, 3 nem szavazat, 2 tartózkodás)
Főtitkár (1): Hirn Attila (43 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Alelnökök (3):
Bacsárdi László (43 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Frey Sándor (42 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
Sik András (41 igen, 1 nem, 2 tartózkodás)
Főtitkárhelyettesek (3):
Horvai Ferenc (36 igen, 1 nem, 7 tartózkodás)
Kocsis Gábor (28 igen, 3 nem, 13 tartózkodás )
Milánkovich Dorottya (40 igen, 1 nem, 3 tartózkodás )
Ordasi András (22 igen, 8 nem, 14 tartózkodás)
Ellenőrző Bizottság (3):
Mihálka György (elnök) (43 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Kálmán Béla (43 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Tátrallyay Mária Gabriella (42 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
A főtitkárhelyettesi tisztségre jelölt 4 főből tehát a legkevesebb igen szavazatot kapott Ordasi
András nem lett főtitkárhelyettes.
Almár Iván bejelentette, hogy most az elnökség tagjainak választása következik.
Székely Anna Krisztina ismertette a jelöltek neveit. Megállapította, hogy az imént a Közgyűlés által
a listára felvett 2 fővel együtt 15 főt jelölük elnökségi tagnak. Az Elnökség létszáma 10 fős.
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A jelöltek röviden bemutatkoztak.
A közgyűlés nyílt szavazással jóváhagyta a szavazólapot, majd titkos szavazás kezdődött.
A szavazatszámláló bizottság összesítette a szavazatokat.
Elnökség (10):
Arnócz István (22 igen, 4 nem, 14 tartózkodás)
Balázs László (24 igen, 8 nem, 10 tartózkodás)
Bérczi Szaniszló (30 igen, 8 nem, 4 tartózkodás)
Bodó Zsófia (30 igen, 4 nem, 8 tartózkodás)
Maradi István (23 igen, 5 nem, 14 tartózkodás)
Ordasi András (25 igen, 6 nem, 11 tartózkodás)
Sárhegyi István (23 igen, 5 nem, 14 tartózkodás)
Schuminszky Nándor (25 igen, 7 nem, 10 tartózkodás)
Strádi Andrea (33 igen, 2 nem, 7 tartózkodás)
Szendrei Dániel (24 igen, 4 nem, 14 tartózkodás)
Szing Attila (19 igen, 7 nem, 16 tartózkodás)
Szűcs Eszter (29 igen, 3 nem, 10 tartózkodás)
Tari Fruzsina (27 igen, 5 nem, 10 tartózkodás)
Trupka Zoltán (29 igen, 5 nem, 8 tartózkodás)
Vizi Pál Gábor (28 igen, 5 nem, 9 tartózkodás)
A 10. helyen holtverseny alakult ki, ezért a két 24 igen szavazatot kapó jelölt között újabb titkos
szavazás döntött. Ezen Szendrei Dániel 19, Balázs László 13 szavazatot kapott.
Az Elnökségi tagjai tehát: Bérczi Szaniszló, Bodó Zsófia, Ordasi András, Schuminszky Nándor,
Strádi Andrea, Szendrei Dániel, Szűcs Eszter, Tari Fruzsina, Trupka Zoltán, Vizi Pál Gábor.
Almár Iván gratulált minden megválasztott tisztségviselőnek, egyben megköszönte az előző
vezetőség munkáját.
Almár Iván megállapította, hogy a titkos szavazással a közgyűlés az alábbi határozatot hozta:
A Magyar Asztronautikai Társaság Közgyűlésének
2018-as tisztújításról szóló határozata
A MANT Közgyűlése a közgyűlésen lezajlott titkos szavazás alapján az alábbi
tisztségviselőket választotta meg a 2018. május 12-től kezdődő három éves ciklusra.
1. Elnök: Both Előd
2. Főtitkár: Hirn Attila
3. Alelnökök:
Bacsárdi László
Frey Sándor
Sik András
4. Főtitkárhelyettesek:
Horvai Ferenc
Kocsis Gábor
Milánkovich Dorottya
5. Elnökség választott tagjai:
Bérczi Szaniszló
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Bodó Zsófia
Ordasi András
Schuminszky Nándor
Strádi Andrea
Szendrei Dániel
Szűcs Eszter
Tari Fruzsina
Trupka Zoltán
Vizi Pál Gábor
6. Ellenőrző Bizottság
Mihálka György (elnök)
Kálmán Béla
Tátrallyay Mária Gabriella
A határozat 2018. május 11-én lép hatályba.
Almár Iván megállapította, hogy a határozat a 4/2018. számú közgyűlési határozat.
9. Alapszabály módosítása
Bacsárdi László ismertette, hogy a MANT alapszabálya tartalmazza az elnökség tagjainak nevét és
címét, valamint az ellenőrző bizottság tagjainak nevét és címét, ezért a mai nap – a tisztújítást
követően – módosítanunk kell az alapszabályt. Bacsárdi László részletesen ismertette a
változtatásokat.
Horváth András felvetette, hogy módosítsuk az alapszabályt úgy, hogy a tiszteleti tagoknak is
legyen szavazati joga. Bacsárdi László válasza szerint erre a civil szervezetekről szóló törvényi
előadások nem adnak lehetőséget. Ezután a javaslatát Horváth András visszavonta.
Almár Iván ezután szavazásra terjesztette fel az alapszabály módosítását, az alábbi határozati
javaslattal.
A Magyar Asztronautikai Társaság Közgyűlésének
a Társaság Alapszabályának módosításáról szóló határozata
Mivel a Magyar Asztronautikai Társaság alapszabálya tartalmazza az ellenőrző bizottság
tagjainak névsorát és lakcímét, továbbá az elnökség tagjainak névsorát és lakcímét, ezért a mai
napon (május 11-én) tartott tisztújítást követően a Közgyűlés módosítja az alapszabályt:
- a „XI. Az Elnökség összetétele” 2. pontjában a mai nap megválasztott elnökség névsora
és lakcíme kerül megnevezésre
- a „XVII. Az Ellenőrző Bizottság” 1. pontjában a mai nap megválasztott ellenőrző
bizottság névsora és lakcíme kerül megnevezésre;
- a Záró rendelkezéseket követő dátum 2018. május 11-re módosul
- a záradék első mondata az alábbira változik: „Jelen Alapszabályt a Magyar
Asztronautikai Társaság 2018. május 11-i közgyűlése nyílt szavazással, 5/2018. sz.
határozatával elfogadta.”
A Közgyűlés a mai napon az Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét
elfogadta.
A Közgyűlés felhívja Főtitkárt, hogy az új alapszabályt a Fővárosi Törvényszék felé mielőbb
nyújtsa be.
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A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta. Almár Iván megállapította, hogy a határozat az
5/2018. számú közgyűlési határozat.

10. Egyebek

Almár Iván megállapította, hogy több hozzászólás nincs, és bezárta a közgyűlést.
Budapest, 2018. május 11.

Solymosi János
a MANT elnöke

Frey Sándor
jegyzőkönyvvezető

A jegyzőkönyv hiteléül:

Both Előd

Székely Anna Krisztina

Mellékletek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Elnöki/főtitkári beszámoló
Gazdasági beszámoló
Közhasznúsági jelentés
Ellenőrző Bizottság beszámolója
2018-as költségvetés tervezete
MANT alapszabálya
Közgyűlési határozatok
Jelenléti ív
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Elnöki és főtitkári beszámoló a
Magyar Asztronautikai Társaság 2017. évi működéséről
2018. május 11.
A jelen beszámoló a Magyar Asztronautikai Társaság (MANT) tevékenységének 2017. január 1. és
december 31. közötti időszakát öleli fel.
A 2017-es év értékelése
A 2017. január 1. – december 31. közötti időszakot sikeresnek értékeljük társaságunk élete,
valamint a felvállalt, megvalósított és kitűzött feladatok szempontjából, a gazdasági/pénzügyi
helyzetet tekintve pedig konszolidált időszaknak.
A 2017-es év rövid időrendi áttekintése
I. negyedévi Körlevél megjelenése
• Január 5.
Újévköszöntő koccintás
• január 6.
H-SPACE 2017 nemzetközi konferencia (Budapest, BME)
• február 9–10.
SpacePaprika Workshop (Budapest, BME)
• február 10.
Takarítás a világűrben – diákpályázatunk beadási határideje
• február 15.
Űrakadémia Klub (Budapest, Csodák Palotája Playbar)
• február 23.
A MANT Intézőbizottságának ülése (Budapest)
• március 3.
A MANT Elnökségének ülése (Budapest)
• március 31.
Magyar Űrkutatási Fórum 2017 konferencia (Sopron, MTA CSFK GGI)
• április 5–7.
Szakmai kirándulás az Asztro-trilógia kiállításra (Bélyegmúzeum, Budapest)
• április 8.
II. negyedévi Körlevél megjelenése
• április 10.
Yuri’s Night rendezvény, közösen az SGAC magyarországi tagjaival (Budapest)
• április 12.
részvétel a Simonyi-konferencián a MANT standjával (Budapest, BME I épület)
• április 13.
Űrakadémia Klub (Budapest, Csodák Palotája Playbar)
• április 27.
részvétel a Felfedezők Napján a MANT standjával (Budapest, Millenáris)
• április 29.
MANT közgyűlés (Budapest, ELTE)
• május 26.
MANT Űrtábor (Bakonybél)
• július 9–15.
III. negyedévi Körlevél megjelenése
• július 17.
• augusztus 3–6. MANT Űrakadémia (Gödöllő)
• szeptember 21. MANT Űrakadémia Klub (ELTE, Budapest)
• szeptember 23. részvétel a Tudományok Fővárosán a MANT standjával (Várkert Bazár,
Budapest)
• szeptember 29. részvétel a Kutatók Éjszakáján a MANT standjával (ELTE, Budapest)
Űrkutatás Napja (MTA, Budapest)
• október 4.
Autóbuszos szakmai kirándulás Budapestről Pécsre, a Zsolnay Negyedbe
• november 4.
• november 12. IV. negyedévi Körlevél megjelenése
• november 23. MANT Űrakadémia Klub (BME, Budapest), közösen a Hírközlési és Informatikai
Tudományos Egyesülettel (HTE)
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Kiadványok
Folyamatosan frissült a honlapunk és a Facebook oldalunk. Megjelent négy negyedéves
Körlevelünk. Elkészült az Űrtan évkönyv 2016 kiadvány, amely áprilisban jelent meg.
Havonta egyszer-kétszer küldünk tagjainknak elektronikus MANT Hírlevelet
a közelgő
eseményekről (szerkesztő: Székely Anna Krisztina). Rendezvényeinkről és eseményeinkről
alkalmanként értesítjük a sajtót (sajtóközleményeink összeállítója: Frey Sándor), és szorosan
együttműködünk az Űrvilág hírportállal, valamint más folyóiratokkal. Évente többször érkeznek
interjúkérések különféle médiumoktól (rádiók, internetes portálok).
Tagjaink, hazai és nemzetközi kapcsolataink
2017-ben 44 új tag lépett be. 258 tagtársat emailben is el tudtunk érni, a többiekkel továbbra is
postai úton tartjuk a kapcsolatot (ez utóbbi postaköltsége jelentős).
2014 szeptembere óta él együttműködési megállapodásunk a 35 év alatti űrkutatással foglalkozó
fiatalokat tömörítő nemzetközi szervezettel, a Space Generation Advisory Councillal. Milánkovich
Dorottya és Arnócz István a szervezet magyarországi képviselőjeként aktívan tevékenykedik,
évente több közös rendezvény szervezése során.
A Nemzetközi Asztronautikai Szövetség (International Astronautical Federation, IAF)) éves
közgyűlésén Solymosi János és Bacsárdi László képviselte az egyesületünket szeptember 25-29.
között Adeleidben, Ausztráliában. Az IAF 2017-es tagdíját rendben befizettük. Az IAF
negyedévente megjelenő hírlevelébe évente többször küldünk anyagot, amely így rendszeresen
beszámol a MANT rendezvényeiről.
Kitüntetések
- Bacsárdi László az IAF Young Space Leadership Award idei kitüntetettjeinek egyike, a díj
történetében első magyarként. A szervezetben hazánkat 1959 óta a Magyar Asztronautikai
Társaság (MANT) képviseli. Az IAF Young Space Leadership Award kitüntetést minden évben öt
olyan, 35 évnél nem idősebb űrkutató szakembernek ítélik oda, akik nem csak kiváló szakmai
tevékenységet végeznek az űrkutatás széles palettáján, hanem munkásságukkal példát állítanak
középiskolások, egyetemi hallgatók és fiatal szakemberek számára. A díjra február elejéig lehetett
felterjesztést tenni.
Az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület (ETE) elnöksége május 4-i ülésén az ETE
Szeniorok Klubjában évtizedek óta végzett ismeretterjesztő tevékenységéért Szabó Imre-díjban
részesítette Almár Ivánt és Illés Erzsébetet. A díjak átadására az ETE május 23-i közgyűlésén került
sor.
Pályázatok
Két pályázatunk futott a tavalyi év elején a NEA támogatásával, az egyik a működési költségek
támogatása (200.000 Ft támogatás), a másik a cél szerinti tevékenységeink segítése (1.200.000 Ft
támogatás). A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) IKF/345/2017-NFM_SZERZ számú, 7,33
MFt-os támogatási szerződése 2017. május 5-én lépett életbe, majd október 27-én a Támogató
további 2,4 MFt-tal kiegészítette a támogatást. A korábbi években kapottnál jelentősen magasabb
támogatási összeg megnövelt feladatmennyiséget is jelentett, pl. a szokásos tevékenységek
mellett az Aero Magazin és Természet Világa támogatása, a 2018-as 2nd Symposium on Space
Educational Activities c. konferencia előkészítése. A Támogatóval történt előzetes egyeztetés
alapján a feladat elvégzését a MANT saját kockázatára 2017. március 1. napján megkezdte. A
feladatok megvalósításának végső határideje 2018. május 31. Az elszámolást és a szakmai
beszámolót a Közgyűlést követően nyújtjuk be.

2

Pénzügyek
A 2017-es SZJA 1%-os felajánlás két részletben, szeptemberben és decemberben érkezett
számlánkra 457.157 Ft összegben. A 2016-os SZJA 1% felajánlásokat 2017-ben felmerülő cél
szerinti és adminisztratív költségekre fordítottuk. Ez az összeg 375.011 Ft volt, amelynek elköltését
a 2017. évre vonatkozó mérlegbeszámolóban részletezzük.
Év végén a házipénztárunkban mintegy 143.290 Ft, a CIB-es bankszámlánkon látra szólóan
7.526.202 Ft összeg volt, 2.001.315 Ft pedig lekötve. Az év végén beérkezett, de csak 2017.
januárban esedékes számlák az év végi könyvelésben külső tartozásként jelennek meg
(nagyságrendileg 5.590 ezer Ft). A részletesebb pénzügyi adatokat a gazdasági beszámoló
tartalmazza.
Társaságunk működése
2017-ben egy rendes közgyűlést tartottunk, május 26-án. A közgyűlésen többek között a 2016. évi
beszámolót és közhasznúsági jelentést fogadtuk el, valamint tiszteleti tag választására került sor.
Az Intézőbizottság elektronikusan napi, illetve heti szinten tartott egyeztetéseket, az év során
háromszor került sor fizikai ülésre (2017. február 24., július 5. , december 8.). Kétszer ülésezett az
Elnökségünk (2015. március 31., augusztus 31.). Az elektronikus levelezőlisták segítségével idén is
sok döntést személyes találkozás nélkül is nagyon könnyen meg tudtunk hozni.
Titkárság működése
Társaságunk működését 2017-ben adminisztrátorként és rendezvényszervezőként Székely Anna
Krisztina segítette. Az iratok szkennelése folyamatosan történik, a tagnyilvántartást és a társaság
mindennapi ügyeinek intézését hatékony elektronikus rendszerek segítik.
Zárszó
Ahogyan a korábbi években is, számítunk tagságunk önkéntes segítségére, hogy a kitűzött
célokhoz vezető feladatokat időben teljesíteni tudjuk. Köszönjük mindazon tagtársunk segítségét
is, akiket a beszámolóban nem emeltünk ki név szerint. Munkájukra, segítségükre, ötleteikre és
tanácsaikra a továbbiakban is változatlanul számítunk.
Budapest, 2018. május 11.

Bacsárdi László
főtitkár

Solymosi János
elnök
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A Magyar Asztronautikai Társaság 2017. 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 2017. évvel kapcsolatban:
• Intézőbizottságunk 3 alkalommal (02.24, 07.05., 12.08.), az Elnökség 2 alkalommal (03.31.,
08.3109.08.) ülésezett. A kapcsolódó elektronikus levelezőlistákon folyamatos volt a munka és a
kommunikáció.
• Külkapcsolatok: a MANT 2017-ben 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 2016 kötetet. Folyamatosan jelentettük meg tagjainknak szóló
kiadványunkat (Körlevél, Elektronikus Hírlevél) és híreinket a MANT honlapján.
• Tagjainknak szakmai kirándulásokat, látogatásokat szerveztünk.
• 2017 során is átadtunk kitüntetéseket:
•
tiszteleti tagot avattunk Dr. Bárczy Pál személyében;
•
Nagy Ernő-díjat kapott Vizi Pál Gábor az űrkutatás területén végzett ismeretterjesztő,
oktató munkájáért;
• Diákpályázatot szerveztünk általános és középiskolás diákok számára, "Játék és sport a
világűrben" címmel.
• Februárban, áprilisban, szeptemberben és novemberben Űrakadémia Klubot szerveztünk az
SGAC-vel közösen; rendezvénnyel ünnepeltük a jubileumi Űrkutatás Napját (2017.10.04.)
• Kétnapos konferencia társszervezőjeként nemzetközi űrkutatási konferenciát rendeztünk H-SPACE
2017 címmel (2017.02.9-10).
• 2017.04.05-07 között az MTA CSFK-val közösen Sopronban szerveztük meg a Magyar Űrkutatási
Fórum - 30. Ionoszféra-Magnetoszféra Szemináriumot.
• Szakmai kiállítóként részt vettünk a Felfedezők napján (2017. április 29.), (diákpályázatunk
díjátadóját is ott tartottuk), valamint a részt vettünk a Tudományok Fővárosa rendezvényen is
(2017.09.23.).
• 2017. július 9-15. között Bakonybélen rendeztük meg a MANT szokásos éves űrtáborát.
• 2017. augusztus 4-6. között Gödöllőn sikerrel rendeztük meg a harmadik Űrakadémiát.
• Folyamatosan végeztünk űrtevékenységgel kapcsolatos ismeretterjesztést.
•
•

Ősszel megérkezett számlánkra a 2016-ös SZJA 1%-os felajánlások összege (375.011 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, de a
tevékenységek átnyúltak 2018-ra is. A szerződés 2018. május 31-én zárul, a 2017-os évre
4.731.527 Ft támogatást számolhatunk el.

A MANT elmúlt évi konkrét tevékenységéről az elnöki-főtitkári beszámolóban, a 2017-es gazdasági
év egyenlegéről a gazdasági beszámolóban találhatnak további információkat.
Budapest, 2018. május 11.
Bacsárdi László
főtitkár

Solymosi János
elnök
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Magyar Asztronautikai Társaság

Beszámoló a 2017. évi tevékenységről

Az Eredménykimutatás bevételi oldala. A MANT összes bevétele a 2017. évben 10.026.876
Ft volt, ami 3.008.428 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 457.157
Ft. A tagdíjbevétel nőtt 220.000 Ft-tal, 628.500,- Ft-ra. A közhasznú célra kapott támogatás
összesen 6.419.515 Ft-ot tett ki, ami a költségvetésből, illetve magánszemélyektől érkezett.
Az Eredménykimutatás ráfordítás oldala. A szervezet közhasznú tevékenységekre fordított
ráfordítása nőtt, 9.339 e Ft-ra, amely növekedést az anyag jellegű és a személyi jellegű
ráfordítások növekedése okozta. A tárgyévi közhasznú eredmény pozitív, 688 e Ft nyereség
volt.
Mérlegelemzés. A mérlegfőösszeg 12.049 e Ft-ot tett ki, mely 6.197 e Ft növekedést jelent a
tavalyi évhez képest. A befektetett eszközök mérleg-fordulónapokra számított állománya nem
változott. A készletek értéke 79 e Ft-tal csökkent a tavalyi évhez képest. A MANT-nak 2017.
év végével 4 e Ft követelése volt.

A fontosabb mérlegtételek:
Tárgyi eszközök
Immateriális javak
Készletek

50.000 Ft
508.000 Ft
1.587.000 Ft

Követelések
4.000 Ft
Pénzeszközök
9.671.000 Ft
Aktív időbeli elhatá229.000 Ft
rolások
Eszközök összesen
12.049.000 Ft

Saját tőke
Rövid lejáratú kötelezettségek

5.672.000 Ft
787.000 Ft

Passzív időbeli elhatá5.590.000 Ft
rolások
Források összesen
12.049.000 Ft

A Társaság a 2017. évet 688 e Ft pozitív eredménnyel zárta.

A Magyar Asztronautikai Társaság
Ellenőrző Bizottságának jelentése a 2017. évi tevékenységhez

Tisztelt Közgyűlés!
I.

Az Ellenőrző Bizottság (EB) feladata a Társaság működésének Civil tv. 41§.-ban
meghatározottak ellenőrzése, különösen az Alapszabály XVII. fejezet 2. pontjára, ideértve a
kitűzött célok megvalósítására rendelkezésre álló eszközök hatékony felhasználását, a Társaság
pénzügyi gazdálkodásának figyelemmel kísérése.
Az egyesületi tevékenység, az ennek körében hozott határozatok ilyen értelmű folyamatos
vizsgálatát az EB-nek a Közgyűlésen és az Intéző Bizottságban biztosított képviselete lehetővé
teszi. Így az EB ezúttal is megállapítja, hogy az elnöki és főtitkári beszámolóban részletezett
egyesületi tevékenység az Alapszabályban előírt tevékenységek körébe tartozik.
II.
A közhasznúsági jelentés olyan tevékenységekről számol be, amelyek az Alapszabály ennek
megfelelő II. fejezet 2. és 3. pontja szerint ilyeneknek minősülnek.
III.
A MANT 2017. évi tevékenységének ellenőrzésével kapcsolatban az alábbiakat jelentjük:
1, A mérleg és az eredménykimutatása elismerésre méltó módon pontosan kezelt eredeti
bizonylatokkal megfelelően van alátámasztva.
2, Az alapbizonylatok formai és tartalmi szempontból megfelelnek az előírásoknak.
3, A juttatásokat és a támogatásokat a társaság célja szerint használták fel.
4, A határozatok tárát, közgyűlési jegyzőkönyveket megismertük.
5, A közhasznúsági jelentés tartalmát elfogadtuk.
Budapest, 2018. április 26.
Dr. Mihálka György Sándor
Az Ellenőrző Bizottság elnöke

