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Jelenlévők:
szavazati joggal:
Apáthy István, Arnócz István, Bacsárdi László, Balázs László, Both Előd, Ehmann Bea, Bérczi Szaniszló,
Decsy Pál, Frey Sándor, Gerlei István, Gödör Éva, Hirn Attila, Horvai Ferenc, Horváth László Ferenc,
Illés Erzsébet, Kálmán Béla, Keresztesy László, Kereszturi Ákos, Komáromi Annamária, Mécs Miklós,
Mihálka György, Milánkovich Dorottya, Nagy Gábor, Nyerges Gyula, Nyizsnyik Zsuzsanna, Piroska
György, Sándor Karola, Schuminszky Nándor, Strádi Andrea, Székely Anna Krisztina, Szijártó Lajos,
Trupka Zoltán, Turányi Tamás, Zalán Péter
tanácskozási joggal:
Almár Iván, Bán András
Both Előd, a MANT elnöke 15 órakor megnyitotta a Közgyűlést, majd megállapította, hogy az
határozatképtelen. Ezért bejelentette, hogy a meghívóban írtak alapján a megismételt Közgyűlést
azonos tervezett napirenddel 15.30-kor tartjuk, amely a jelenlévők számától függetlenül
határozatképes lesz. Az addig hátralevő időre felkérte Schuminszky Nándort „Érdekes képek az
űrhajózás történetéből” című filmvetítéssel egybekötött előadásának a megtartására.
15.30-kor Both Előd megnyitotta a megismételt Közgyűlést, és megállapította, hogy az
határozatképes.
Napirend előtt rövid néma felállással megemlékezett a közgyűlés Dr. Nagy Elemér tagtársunkról, az
Űrkutatási Tudományos Tanács egykori tagjáról, aki a közelmúltban elhunyt.
A Társaság elnöke a jegyzőkönyv vezetésére Frey Sándort, hitelesítésére Székely Anna Krisztinát és
Strádi Andreát kérte fel, a Közgyűlés ezt egyhangúlag elfogadta.
Az eredetileg javasolt napirend:
1. Beszámoló a 2018. évről
2. Szavazás tiszteleti tagról
3. Gazdasági beszámoló a 2018. évről
4. Közhasznúsági jelentés a 2018. évről
5. Az Ellenőrző Bizottság jelentése
6. A Magyar Asztronautikai Társaság 2019-es költségvetése
7. Egyebek
Hirn Attila javasolta, hogy a tiszteleti tag választására a beszámolókat követően kerüljön sor.
Közgyűlés a napirend változtatását egyhangúlag elfogadta. A napirend a következő:
1. Beszámoló a 2018. évről
2. Gazdasági beszámoló a 2018. évről
3. Közhasznúsági jelentés a 2018. évről
4. Az Ellenőrző Bizottság jelentése
5. Szavazás tiszteleti tagról
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6. A Magyar Asztronautikai Társaság 2019-es költségvetése
7. Egyebek
1. Beszámoló a 2018. évről
Hirn Attila ismertette a 2018. évről szóló beszámolót (1. melléklet), valamint kitért a 2019. január óta
történt, a Társaságunkat illető főbb eseményekre is:


















H-SPACE 2019 konferencia: A BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Egyesült Innovációs
és Tudásközpontja – együttműködve a Magyar Asztronautikai Társasággal – nemzetközi
űrkutatási konferenciát szervezett, "5th International Conference on Research, Technology
and Education of Space" (H-SPACE 2019) címmel, február 27–28. között.
Szakmai látogatások: Szakmai látogatást szerveztünk március 29-án Miskolcra, Magyarország
egyik vezető űripari vállalkozásához, az Admatis Kft.-hez. Április 18-án szakmai látogatást
hirdettünk a GISOpen konferencia űrkutatási napjára Székesfehérvárra, az Óbudai Egyetem
Alba Regia Műszaki Karára.
Április 12-én, 50 éve járt először ember a Holdon! címmel tartottuk diákpályázati
díjátadónkat filmvetítéssel, előadással és tárlatvezetéssel egybekötve.
Űrakadémia Klub rendezvények: Együttműködésben a Space Generation Advisory Councillal,
folytatódott az Űrakadémia Klub rendezvénysorozat, február 21-én, valamint az Űrhajózás
Napján, április 12-én.
Az Űrhajózás Napján, április 12-én Jurij éjszakája rendezvényt szerveztünk a Space
Generation Advisory Councillal együttműködésben.
Halálának első évfordulóján, április 23-án emléktáblát avattunk Magyari Béla tiszteletére
Kistarcsán, az űrfánál.
Magyar Űrkutatási Fórum 2019: Április 24-26. között Sopronban, az MTA CSFK Geodéziai és
Geofizikai Intézettel közösen szerveztük meg a XXXI. Ionoszféra- és Magnetoszféra-fizikai
Szemináriumot, új nevén Magyar Űrkutatási Fórum 2019 konferenciát.
Űrtábor: A következő MANT Űrtábor 2019. július 7–13. között lesz Sátoraljaújhelyen. A
program hamarosan összeáll. Mentorprogramot is hirdettünk.
Űrakadémia: A MANT – együttműködve a nemzetközi Space Generation Advisory Council
szervezettel – idén nyáron ötödik alkalommal rendezi meg a MANT Űrakadémiát, 2019. július
31. – augusztus 4. között Gödöllőn. Ez egy öt napos workshop, amely idén a földmegfigyelés
jegyében zajlik, és amelyen 18–35 év között fiatalok részvételét várjuk.
Októberben Az Apollo–11 holdraszállásának 50. évfordulója címmel meghirdettük
diákpályázatunkat, februárban véget ért a beadás. Értékeltük a pályamunkákat, április 12-én
tartottuk az eredményhirdetést.
Folyamatosan frissül a honlapunk és a Facebook oldalunk. Januárban és áprilisban is
megjelent a körlevelünk. Elkészült az Űrtan Évkönyv 2018 kiadvány, amely most májusban
jelent meg (szerkesztő: Frey Sándor, tördelő: Trupka Zoltán).

Hirn Attila 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 szavazzone a Közgyűlés. Egyhangúlag az egyszerre való szavazás mellett döntött a Közgyűlés.
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2. Gazdasági beszámoló a 2018. évről
Hirn Attila ismertette a 2018. évről szóló gazdasági beszámolót (2. melléklet).
3. Közhasznúsági jelentés a 2018. évről
Hirn Attila ismertette a 2018. évről szóló Közhasznúsági jelentést (3. melléklet).
4. Az Ellenőrző Bizottság jelentése
Mihálka György, az Ellenőrző Bizottság elnöke ismertette az Ellenőrző Bizottság 2018. évi
beszámolóját (4. melléklet).
Ezt követően Both Előd feltette a kérdést, hogy van-e hozzászólás a beszámolókhoz. Egy formai
javaslat után, tartalmi hozzászólás hiányában elrendelte az együttes szavazást a beszámolókról.
A Magyar Asztronautikai Társaság Közgyűlésének
a Magyar Asztronautikai Társaság 2018-as beszámolóinak elfogadásáról szóló határozata
A MANT Közgyűlése a 2018. év működéséről szóló beszámolók meghallgatása után következő
határozatot hozza.
1. MANT Közgyűlése a MANT 2018. évi működéséről és tevékenységéről szóló elnöki-főtitkári
beszámolót, a gazdasági beszámolót, a közhasznúsági jelentést és az Ellenőrző Bizottság
beszámolóját elfogadja.
2. A MANT Közgyűlése köszönetet mond minden tagtársunknak, akik a 2018-as 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 2018-as
esztendőben végzett teljesítményéért.
Az elfogadott beszámolókat e határozat melléklete tartalmazza.
A határozat 2019. május 10-én lép hatályba.
A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta. Both Előd
megállapította, hogy a határozat az 1/2019. számú közgyűlési határozat.
5. Szavazás tiszteleti tagról
Both Előd bejelentette, hogy az idei évben tiszteleti tagságra a MANT Elnöksége Apáthy Istvánt
javasolja űrtechnológiai területen végzett szakmai tevékenységéért, valamint a MANT-ért végzett
munkájáért. Both Előd röviden ismertette Apáthy István eddigi eredményeit.
Both Előd 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
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testületet javasolt (Kereszturi Ákos, Strádi Andrea, Székely Anna Krisztina), a javaslatot a Közgyűlés
egyhangúlag elfogadta.
A szavazás eredményének összeszámolása után Both Előd kihirdette a tiszteletbeli tagságról való
titkos szavazás eredményét.
Apáthy István tiszteleti tagsága: 33 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül
Both Előd 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 Apáthy Istvánt űrtechnológiai területen végzett szakmai
tevékenységéért, valamint a MANT-ért végzett munkájáért.
A határozat 2019. május 10-én lép hatályba.
Both Előd megállapította, hogy a határozat a 2/2019. számú közgyűlési határozat.
6. A Magyar Asztronautikai Társaság 2019-es költségvetése
Hirn Attila ismertette a Társaság 2019-re tervezett költségvetését (5. melléklet).
Hozzászólás, észrevétel nem volt. Both Előd ezután szavazásra terjesztette fel a költségvetést.
A Magyar Asztronautikai Társaság Közgyűlésének a Magyar Asztronautikai Társaság
2019-es költségvetés-tervezetéről szóló határozata
A MANT Közgyűlése az Elnökség előterjesztésére, a következő határozatot hozza.
1. A MANT Közgyűlése elfogadja a Magyar Asztronautikai Társaság 2019-es költségvetésének
tervezetét.
Az elfogadott költségvetést e határozat melléklete tartalmazza.
A határozat 2019. május 10-én lép hatályba.
A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta. Both Előd
megállapította, hogy a határozat a 3/2019. számú közgyűlési határozat.
7. Egyebek
Frey Sándor felhívta a figyelmet az adó 1%-áról szóló nyilatkozatok lehetőségére. Almár Iván
kérdezte, hogy a tavalyi tagdíjemelés hatása miért nem mutatkozik az összes tagdíjbevételben.
Székely Anna Krisztina szerint rendszeresen emlékeztető kampányt kell folytatni, ez idén még nem
történt meg. Arnócz István javasolta, hogy online bankkártyás tagdíjfizetésre is legyen lehetőség. Jó
lenne, ha a MANT tagkártyára minél több helyen lehetne kedvezményt kapni. Both Előd
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megemlítette, hogy az idei nyári sátoraljaújhelyi Űrtábor létszáma betelt. A szakmai kirándulásokkal
kapcsolatban megjegyezte, hogy a reméltnél kevesebben vesznek részt rajtuk. Strádi Andrea szerint
az események marketing hátterén sokat lehetne javítani, és általában a MANT ismertségét növelni
kéne. Almár Iván javasolta, hogy a tagság ajánljon szakmai kirándulási helyszínt. Strádi Andrea
mindjárt ajánlotta a csillebérci KFKI telephelyet, Both Előd pedig említette, hogy korábban szóba
került a Svábhegyi Csillagvizsgáló látogatóközpontjai is. Bérczi Szaniszló ajánlotta az ELTE
matematikai múzeumát és a forgókádas kísérleti eszközt a Kármán Laboratóriumban.
Both Előd megállapította, hogy több hozzászólás nincs, és bezárta a közgyűlést.
Budapest, 2019. május 10.

Both Előd
a MANT elnöke

Frey Sándor
jegyzőkönyvvezető

A jegyzőkönyv hiteléül:

Székely Anna Krisztina

Strádi Andrea

Mellékletek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Elnöki/főtitkári beszámoló
Gazdasági beszámoló
Közhasznúsági jelentés
Ellenőrző Bizottság beszámolója
2019-as költségvetés tervezete
Közgyűlési határozatok
Jelenléti ív
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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

A Magyar Asztronautikai Társaság
Ellenőrző Bizottságának jelentése a 2018. 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 2018. 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, 2019. május 2.
Dr. Mihálka György Sándor
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