Jegyzıkönyv a MANT 2007. június 5-én megtartott Közgyőlésérıl
Jelen voltak – a jelenléti ív adatai szerint:
Ponori Thewrewk Aurél Mécs Miklós Szíjártó Lajos Trupka Zoltán Papp László
Sándor Ferenc
Sik András
Szalai Sándor
Zalán Péter Simon László
Vizi Pál Gábor
Tátrallyay Mariella
Pálfalvi József
Benkó György Bejczy Károly
Grósz Andor
Gödör Éva
Horváth András
Nagy Elemér
Szabó József
Rostás Sándor Frey Sándor
Apáthy István
Spányi Péter
Varga András Kálmán Béla
Gál Gyula Erdıs Géza Horvai Ferenc
Tóth Pál
Bán András
Kimentését kérte 29 tagtárs.

Horváth András, a Magyar Asztronautikai Társaság (MANT) elnöke megnyitotta a Közgyőlést (a
továbbiakban közgyőlés), majd megállapította, hogy az határozatképtelen, ezért a közgyőlést ugyanezen
napirenddel újból összehívja 14.30 órára, ami már a létszámtól függetlenül határozatképes.
Gratulált Grósz Andornak, a MANT alelnökének az Állami Egészségügyi Központ fıigazgató-helyettesi
kinevezéséhez, és felkérte, hogy tartsa meg elıadását az őrturizmus orvosi vonatkozásairól. Az elıadást nagy
érdeklıdés kísérte, mintegy tucatnyi kérdés és hozzászólás követte.
Ezután az elnök megnyitotta az ismételten összehívott közgyőlést, ami már a résztvevık létszámától
függetlenül határozatképes. Felkérte az egyesület ügyvezetıjét, vezesse a jegyzıkönyvet, valamint a
jegyzıkönyv hitelesítésére két önkéntes jelentkezıt kért; Gödör Éva és Benkó György ezt a feladatot
elvállalta. A közgyőlés a jegyzıkönyv vezetésének és a hitelesítıknek a személyével egyhangúlag
egyetértett.
Mivel a közgyőlés résztvevıi kézhez kapták a közhasznúsági elnöki jelentés írott példányait, amelynek
tartalma mind a fıtitkári, mind pedig a Gazdasági Bizottság jelentésére támaszkodik, elnökünk javasolta,
hogy a napirend egyszerő cseréjével a közhasznúsági jelentés kerüljön az Ellenırzési Bizottság jelentése elé.
Ezt a javaslatot a közgyőlés egyhangúlag elfogadta.
Frey Sándor fıtitkárhelyettes – Kelemen János fıtitkár távollétében és felhatalmazásával – felolvasta a
fıtitkári beszámolót. Kérdés, hozzászólás nem volt.
Bán András ügyvezetı – Burger Csaba, a Gazdasági Bizottság elnöke távollétében és kérésére – felolvasta a
gazdasági bizottsági beszámolót. Kérdés nem volt.
Frey Sándor megjegyezte, hogy a beszámolóban említett nagy év végi negatív pénzügyi mérleg a késlekedı
2006-os MŐI (KvVM) pályázati támogatás miatt keletkezett – ennek tükrében viszont a MANT múlt évi
szakmai munkája mégiscsak figyelemre méltó (lásd a melléklet fıtitkári és közhasznúsági jelentéseit)
.
Gál Gyula, az Ellenırzı Bizottság elnöke felolvasta a Bizottság beszámolóját. Kérdés, hozzászólás nem volt.
Horváth András – hivatkozva arra, hogy a közhasznúsági beszámoló írott példánya mindenkinél ott van,
kérte a közgyőlést, tekintsen el annak felolvasásától – ezzel egyöntetően egyetértett a közgyőlés.
Ezek után a közgyőlés – négy különbözı szavazáson, egyenként – egyhangúlag elfogadta a fıtitkári
beszámolót, a Gazdasági Bizottságság beszámolóját, a közhasznúsági beszámolót, valamint az Ellenırzı
Bizottság beszámolóját
Nagy Elemér megkérdezte, mikorra várható a 3 millió forintos minisztériumi pályázati támogatás
megérkezése.
Horvai Ferenc, a MŐI jelen lévı munkatársa elmondta, hogy a minisztérium hetekkel ezelıtt átküldte az
Államkincstárba a megítélt pályázati támogatásokat – eközött van a MANT-é is –, a többi már nem függ sem
a MŐI-tıl, sem a KvVM-tıl. Ígéretet tett ugyanakkor, hogy ügyünknek még egyszer utána néz.

Horváth András bejelentette, hogy a MANT tiszteleti tagságára – amelyrıl a közgyőlés hivatott dönteni –
javaslat született: dr. Hideg János személyében, aki az őrhajózási orvos-egészségügynek kiváló szakértıje,
mővelıje és ismeretterjesztıje. İ volt a magyar őrrepülés orvosi elıkészítésének, lebonyolításának és
utólagos kiértékelésének hazai vezetıje. Munkásságát Horváth András mellett Szabó József professzor is
méltatta.
Más személy tiszteleti tagságára javaslat, illetve további hozzászólás nem volt, a közgyőlés Hideg János
tiszteleti tagságát egyöntetőleg megszavazta. A kitüntetést a szokás szerint az Őrnapon adjuk át; ez
novemberben várható.
Egyebek:
Horváth András kérte Frey Sándort, figyelje továbbra is a pályázati lehetıségeket. Egyben érdeklıdött az
iránt, a KvVM mikorra írja ki az idei témapályázatot; a választ senki sem tudta.
Szalai Sándor bejelentette, a Mindentudás Egyeteme ıszre tervezi, hogy beindítja a természettudományi tvcsatornát; megkérdezte az ebben illetékes Fábri Györgyöt, közvetítenék-e a vetélkedı döntıjét – ha az adás
beindul –, a válasz pozitív volt.
Az országos csapatvetélkedıre már jelentkezések is érkeztek – további információk a
http://www.urkorszak50.hu és a MANT honlapján (http://www.mant.hu) találhatók. Több helyen is
megjelent a felhívás: az őrvilág és az [origo] hírportálon, sıt a Metagalaktika 52., valamint a Galaktika 2007.
júniusi száma is leközölte a felhívást.
Gödör Éva megkérdezte, az Élet és Tudományban vajon szintén megjelenik-e a felhívás.
Az elnök kérdésére Sándor Ferenc elmondta, hogy az őrtábor honlapja él, idáig 18 diák jelentkezett.
Gödör Éva a huntsville-i kiküldötteink ügyére kérdezett. Horváth András jelezte, hogy az út szervezése
folyamatban van, a kísérı Solymosi János, aki most Indiában tartózkodik.
Horváth András tájékoztatta a tagtársakat, hogy a Radio Café sorozata már elindult, érdemes minden
szombaton 11-12 óra között meghallgatni az őrkutatási témájú mősort, amelybıl ebben az évben 33 adás
lesz. Megkérte a kollégákat, hogyha Kelemen János valakit felkérne, segítse a mősor munkájában. A Civil
Rádió is már sugároz havonta őrkutatási témájú mősort, aminek a szervezıje Bacsárdi László – ıt is segítsük
munkájában!
Szalai Sándor bejelentette, hogy a Magyar Mozgókép Alapítvány filmpályázatának soron következı vetítését
június 15-én 10 órakor kezdik el a KFKI RMKI épületében.
Horváth András informálta a tagtársakat két frissen megjelent, illetve megjelenés elıtt álló könyvrıl: Almár
Iván – Galántai Zoltán Ha jövı, akkor világőr c. kiadvány megjelent már, valamint elıkészületben van
Horváth András – Szabó Attila Őrkorszak c. könyve (rengeteg képpel illusztrálva). Szintén megjelenés elıtt
áll Szabó József CD-n megjelent kiadványa, amelynek címe Az ember és a világőr 2007. Mindegyiket
ajánljuk az olvasóközönség figyelmébe – különös tekintettel a vetélkedıre készülık között!
Horváth András végezetül megköszönte a tagok és a tisztségviselık egész éves folyamatos munkáját, majd
bezárta a közgyőlést.
Budapest, 2007. június 5.

A jegyzıkönyv hiteléül:

Dr. Horváth András sk.
a MANT elnöke

Bán András sk.
jegyzıkönyvvezetı

Dr. Gödör Éva sk.

Dr. Benkó György sk.

Megjegyzés: a hivatkozott elfogadott beszámolók (közhasznúsági, fıtitkári, Gazdasági Bizottsági,
valamint az Ellenırzı Bizottsági), valamint a jelenléti ív a jelen jegyzıkönyv mellékletét képezik.
Eredeti példányait a titkárságon ırizzük, ahol megtekinthetıek, illetve a beszámolók tartalmát a
körlevelekben folyamatosan közzétesszük.

