
Jegyzıkönyv a MANT 2008. június 17-én megtartott Közgyőlésérıl 
 
Jelen voltak – a jelenléti ív adatai szerint: 
 
Trupka Zoltán        Frey Sándor         Pozsgai Attila      Gál Gyula     Grósz Andor      Szalai Sándor 
Gödör Éva Solymosi János     Sándor Ferenc Vizi Pál Gábor    Erdıs Géza      
Horváth András         Almár Iván    Kelemen János         Horvai Ferenc         Apáthy István 
Bérczi Szaniszló        Tari Fruzsina      Tátrallyay Mariella        Kereszturi Ákos         Sik András 
Bán András 
 
Kimentését kérte 10 tagtárs.  
 

 
Horváth András, a Magyar Asztronautikai Társaság (MANT) elnöke megnyitotta a Közgyőlést, 
majd megállapította, hogy az határozatképtelen, ezért a Közgyőlést ugyanezen napirenddel újból 
összehívja 14.30 órára. 
Felkérte Kereszturi Ákost, hogy tartsa meg elıadását A HungaroMars és Phoenix expedíciók 
címmel. A személyes hangvételő elıadást több kérdés tarkította. 
 
Ez után az elnök újból megnyitotta az ismételten összehívott közgyőlést azzal a megjegyzéssel, 
hogy az ez alapszabály értelmében már a jelenlévık számától függetlenül határozatképes.  
A jegyzıkönyv hitelesítésére önként jelentkezıket kért – Gödör Éva és Sándor Ferenc vállalkozott 
erre. 
Horváth András felkérte Kelemen Jánost, hogy a fıtitkári beszámolót tartsa meg. 
Kelemen János a felolvasott beszámolót az alábbi megjegyzésekkel kísérte: 2006 a MANT, 2007 
pedig az elsı szputnyik felbocsátásnak jubileumi éve volt, aminek köszönhetıen a MANT-nak 
alkalma nyílt a korábbi évek átlagához képest sokkal több rendezvényt lebonyolítania. Ezek egy 
része még 2008-ra is átnyúlik (pl. a csapatvetélkedı gyızteseinek szakmai kirándulása, szerkesztett 
DVD a Radio Café-ban elhangzott mősorok összeállításából). Ugyanakkor háttérbe szorultak az 
írásos munkák, amelyek ily módon 2008-ra csúsztak át. 
Kelemen János ezt követıen felolvasta a közhasznúsági beszámoló egy korábbi változatát. 
Horváth András megjegyezte, hogy az imént elhangzott közhasznúsági beszámolónak van egy 
tömörebb, kevesebb adatot tartalmazó változata, amely az Ellenırzı Bizottság elnökének, Gál 
Gyulának a közremőködésével készült el.  
Gál Gyula megjegyezte, hogy az elhangzott, korábbi változatban is benne van mindaz, ami 
követelményt egy  közhasznúsági beszámolónak tartalmaznia kell.  
Horváth András ezután felolvasta a közhasznúsági beszámoló utóbbi verzióját, megjegyezve, hogy 
ez tartalmában célzatosabb a közhasznúság jogi szempontjait tekintve. 
Frey Sándor kérte, tisztázzuk, a Kelemen János által elmondottakat is tekintve melyik a fıtitkári 
beszámoló, és melyik a közhasznúsági beszámoló. 
Horváth András azt válaszolta, Kelemen János mindkettıt ismertette, bár az általa felolvasott 
változat a közhasznúsági beszámolónak egy korábbi változata. 
Frey Sándor a beszámolókhoz elfogadtatása elıtt a közgyőléstıl további hozzászólásokra hívta fel a 
figyelmet. 
Szalai Sándor megjegyezte, hogy megújult a honlap. Erre Horváth András azt válaszolta, hogy ez 
már 2008-as eredmény. 
Horvai Ferenc elmondta, hogy az Ifjúsági Fórum 2007-re tervezett rendezvénye halasztást 
szenvedett, így ez is 2008-ban zajlott le – erre tekintettel kérte, hogy a 2007-re vonatkozó 
beszámolókból töröljük.  



Almár Iván megjegyezte, hogy a beszámoló úgy fogalmaz, hogy a magyar ifjúsági őrtáborban „részt 
vettünk” – ezt helyesbíteni javasolja a „megrendeztük” kifejezést alkalmazva. 
A hozzászólásokat elfogadva a közhasznúsági beszámolót módosították, amelyet ezután a 
közgyőlés egyhangúlag elfogadott. 
A fıtitkári beszámolóhoz hozzászólás, kérdés nem érkezett, a közgyőlés ezt is egyhangúlag fogadta 
el. 
Ez után Kelemen János felolvasta a Gazdasági Bizottság beszámolóját – tekintettel a GB elnökének, 
Burger Csabának a kényszerő és igazolt távolmaradására. A GB beszámolójához nem volt 
hozzászólás. 
Ezt követıen Gál Gyula, az Ellenırzı Bizottság elnöke felolvasta a beszámolóját, hozzátéve, hogy 
az adminisztrációt ezúttal is rendben találta, az ügyvezetés munkáját pozitívnak és eredményesnek 
értékeli. Ezt az ügyvezetı megköszönte. 
Frey Sándor arra hívta fel a figyelmet, hogy a közhasznúsági tevékenység a tavalyi évben a 
sokszorosára nıtt, így a pályázati bevételek, valamint az ezek által lehetıvé tett kiadások is 
megnövekedtek arányaikban. 
Gál Gyula hozzátette, hogy az ellenırzés külön, tételesen kiterjedt a nagyösszegő bevételekre és a 
kiadásokra, és azokat is rendben találta. 
Almár Iván megjegyezte, hogy nem osztja a fıtitkárnak a bevezetıjében érzékeltetett 
pesszimizmusát. A magyar őrkutatásnak 2007 a körülmények miatt a legnehezebb éve volt 1992 
óta. A MANT ugyanakkor kiemelkedı teljesítményt produkált, méltóan a jubileumi évhez. Almár 
Iván ezt köszöni mind a MANT legfıbb vezetıinek, mind az ügyvezetésnek, valamint a többi 
társadalmi tisztségviselınek és mindazoknak, akik bármilyen vonatkozásban is részt vettek az 
elmúlt év eredményeinek az elérésében. 
Horváth András hozzátette, hogy ı is megköszöni a tagság és mindazok tevékenységét, akik 
lehetıvé tették a MANT elmúlt évi kiemelkedı munkáját. Megjegyezte azonban, hogy a MANT 
anyagi helyzete változatlanul kérdéses. 
Kelemen János tájékoztatta a közgyőlést, hogy az idei évre is várható nagy formátumú rendezvény: 
az ESA a nyári gyerektáborát idén Zánkára hozná, és ebben a MANT-ot kérte fel együttmőködınek. 
A hónapok óta tartó elıkészületek során most úgy tőnik, sajnos az ESA kevésbé aktív, mint a 
MANT. Tekintve a rendezvény anyagi nagyságrendjeit, remélhetı, hogy ebbıl valami csekély 
százalékban a MANT-nak haszna is származhat. Kelemen János bıvebben ismertette a rendezvény 
elızményeit, várható menetét és egyéb részleteit. 
Ezek után a közgyőlés külön-külön szavazott a Gazdasági Bizottság, majd az Ellenırzı Bizottság 
beszámolójáról; mindkét beszámolót ellenszavazat, illetve tartózkodás nélkül elfogadták. 
 
Horváth András bejelentette, hogy a jövıben a Gazdasági Bizottság jelenlegi elnöke nem fogja 
tudni ellátni a feladatát, így gondoskodnunk kell az utódlásáról.  
 
Horváth András felkérte Kelemen Jánost, ismertesse a 2008-as esztendı eddigi eseményeit és a 
további terveinket. 
Kelemen János elmondta, hogy az ESA késlekedik a tervezett tábor szerzıdésének aláírásával. Ez a 
késlekedés többek között arra a problémára vezethetı vissza, hogy amíg az ESA táboroztatásának 
költségei más országokban ÁFA-mentes volt, addig ez Magyarországon nem így van. 
Ez után ismertette az idén már lezajlott eseményeket (különös tekintettel az ifjúsági 
esszépályázatról), majd beszélt a tavalyi csapatvetélkedı gyızteseinek küszöbön álló jutalom-
kirándulásairól, a szervezés alatt álló magyar őrtáborról, a huntsville-i kiküldetésrıl, amely 
szervezése már befejezéséhez közeledik. Várható ısszel a szokásos Őrnap, valamint az Ifjúsági 
Fórum (mindkettı a MŐI-vel szoros együttmőködésben, az Iossozféra-Magnetoszféra Szeminárium 
is ez év ıszén aktuális (kétévente tartjuk meg); ebben a KFKI vállalt kiemelkedı szervezı szerepet. 



Remélhetı, idén ki tudjuk adni a jubileumi kiadvány II. kötetét is, valamint az idei Asztronautikai 
Tájékoztatót (= Őrtan Évkönyvet). 
Gödör Éva az elhangzottakhoz hozzátette, hogy egy végzıs hallgató az általa tervezett őrruhákból 
diplomázott eredménnyel – ebben a MANT is segítette –, és a diplomamunkájából a múzeumok 
éjszakáján kiállítás is lesz. 
Gál Gyula megkérdezte, megfelelıen küldte-e szét a MANT a jelen közgyőlésre a meghívókat – 
tekintettel arra, hogy szokatlanul kevesen vagyunk a közgyőlésen. 
Kelemen János elmondta, hogy a meghívók kinyomtatása és kipostázása nem kevés anyagi terhet ró 
a MANT-ra, elektronikusan ez sokkal olcsóbb. Ma már mindennapos az elektronikus posta 
használata.  
Tátrallyay Mariella megjegyezte, hogy a szokásos elektronikus úton sem kaptak külön értesítést a 
közgyőlésrıl, csupán a honlapon van fenn ez az információ. 
Solymosi János hozzátette, a délután 2 órai idıpont korai, sokan a munkahelyükön vannak ilyen 
idıtájt. 
Almár Iván is egyetértett ezzel; nem véletlen, hogy most ilyen kevesen vagyunk. 
Horváth András elmondta, hogy a közhasznúságból eredı kötelességünk ilyen korán, még a nyár 
elıtt összehívnunk a rendes közgyőlést. Ugyanakkor az ügyvezetıt az orvos hosszabb ideig tartó 
betegállományba írta ki, így nem volt alkalmunk arra, hogy a meghívót a szokásos módon küldjük 
szét.   
Tari Fruzsina javasolta, legyen egy e-mail lista, amin informálhatjuk a tagságot. 
Sik András megjegyezte, hogy ilyen lista van mintegy 110 taggal.  
Apáthy István szerint a közgyőlési meghívót erre a listára kellett volna szétküldeni. Sik András 
elmondta, hogy ezt minden nehézség nélkül megtette volna, ám errıl nem kapott senkitıl 
instrukciót. 
Horváth András hozzá tette, hogy ezt a listát kellett volna aktiválnunk a meghívók szétküldéséhez.  
Kelemen János megjegyezte, hogy a MANT a bevételeit csak olyan módon költheti el, amit elıre 
megjelöltünk, másra nem költhet – a közhasznúság és az Alapszabály is erre kötelez. 
Szalai Sándor megkérdezte, hogy kaptunk-e pályázati pénzt a mőködési költségekre. 
Frey Sándor azt válaszolta, hogy kaptunk ugyan, ám azzal szigorúan el kell számolnunk. 
Horváth András szerint gondolkodnunk kell azon, hogyan oldható meg az, hogyha az ügyvezetı 
tartósan kiesik a munkából, a MANT munkája ettıl ne álljon le. 
A felvetett ötletre konkrét javaslat nem érkezett. 
Kelemen János felhívta a figyelmet arra, hogy az ESA tábor ideje alatt lesz az „ESA_nap” (július 
27-én, vasárnap), ami kiállítással, valamint a sajtó fokozott jelenlétével jár, ezért tegyünk meg 
minél többet, hogy a MANT tevékenységét népszerősítsük. 
 
Horváth András megköszönte a közgyőlésen résztvevık munkáját, valamint a tagság egész éves 
tevékenységét. Kérte egyben, hogy az idei esztendı nehéz munkálataiban minél hatékonyabban 
segítsük a fıtitkárt a MANT feladatai elvégzésének eredményessége érdekében. Ez után a 
közgyőlést bezárta. 
 
 
(Aláírások) 
 
================================== 
Mellékletek: közhasznúsági beszámoló 

fıtitkári beszámoló 
a Gazdasági Bizottság beszámolója 
az Ellenırzı Bizottság beszámolója 
jelenléti ív 


