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Jelenlévők:
Almár Iván, Apáthy István, Bacsárdi László, Balázs Gergő, Bán András, Bejczy Károly, Bérczi
Szaniszló, Both Előd, Frey Sándor, Gál Gyula, Gerlei István, Gödör Éva, Hegedüs Tibor, Hirn
Attila, Horváth András, Kereszturi Ákos, Klinger Károly, Kocsis Gábor, Kovács Zsuzsanna, Mécs
Miklós, Mihálka György, Orgel Csilla, Pálfalvi József, Ponori Thewrewk Aurél, Sándor Karola,
Schuminszky Nándor, Sik András, Sikhegyi Ferenc, Solymosi János, Spányi Péter, Szabó Béla,
Szalai Sándor, Tátrallay Mariella, Trupka Zoltán, Vizi Pál Gábor, Zalán Péter, Zloch Istvánné.
Solymosi János, a MANT elnöke 14 órakor megnyitotta a Közgyűlést, majd megállapította, hogy az
határozatképtelen. Ezért bejelentette, hogy a meghívóban írtak alapján a megismételt Közgyűlést
azonos napirenddel 14.30-kor tartják, amely a jelenlévők számától függetlenül határozatképes lesz.
Az addig hátralevő időre felkérte Kovács Zsuzsát, hogy tartsa meg a „Gagarin első űrrepülése és az
európai emberes űrhajózás” című előadását – melynek aktualitását az űrrepülés 50. évfordulója
adta. Az előadást rövid szünet követte.
15 órakor Solymosi János megnyitotta a megismételt Közgyűlést, és megállapította, hogy az
határozatképes.
A hivatalos napirend előtt elnökünk az Egyesület nevében 90. születésnapja alkalmából köszöntötte
Ponori Thewrewk Aurél tagtársunkat, a hazai csillagászati és csillagászattörténeti ismeretterjesztés
jelenleg is aktív kiemelkedő személyiségét.
Ezután elnökünk szavazásra bocsátotta a meghívóban kiküldött napirendi pontokat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Főtitkári beszámoló
Közhasznúsági jelentés
Az Ellenőrző Bizottság beszámolója
Tag választása az Ellenőrző Bizottságba
A MANT 2011-es költségvetése
Egyebek

A Közgyűlés a napirendet egyhangúlag elfogadta.
A Társaság elnöke a jegyzőkönyv vezetésére Spányi Pétert, hitelesítésére Gödör Évát és Kocsis
Gábort kérte fel, a Közgyűlés ezt egyhangúlag elfogadta.
1. Elnöki/főtitkári beszámoló
Bacsárdi László röviden utalt a MANT gazdasági beszámolójára a 2010-es évről, ami már a januári
Rendkívüli Közgyűlésen elhangzott (1. melléklet). Ez megállapította, hogy az évet az Egyesület
veszteséggel zárta, amit kölcsönökből fedezett. Főtitkárunk megköszönte a tagok pénzügyi
segítségét.
Ezután ismertette a január óta történt főbb eseményeket:
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•
•

•
•
•
•

MANT Világűrklub rendezvény, eddig 2 alkalommal.
Diákpályázat elbírálás és eredményhirdetése (kivéve a látássérültek pályázatát, amelyre
júniusban kerül sor). Sajnos ez évtől nem hívnak meg a szervezők nemzetközi diákokat az
amerikai Nemzetközi Űrtáborba, ezentúl csak tanárokat fogadnak. A diákjaink önköltséges
alapon vehetnének részt benne, ez azonban hatalmas anyagi terhet jelenthet. Ezért ugyan
felajánlottuk a nyerteseknek az önköltséges részvételt az amerikai űrtáborban, de egyúttal
térítésmentes részvételi jogot nyertek a MANT idei űrtáborába.
Egy tanárt delegálunk az idei amerikai Nemzetközi Űrtáborba. Idén is kiírtuk a tanári utazási
pályázatot (a 2012. évi utazásra szólót), az elbírálás még nem történt meg.
Meghirdettük a MANT Űrtábort, helyszíne Sátoraljaújhely, kedvezményes jelentkezési
határidőt május 24-ig meghosszabbítottuk.
A Fővárosi Bíróság elfogadta az Egyesület új alapszabályát és új székhelyét.
A MANT-ot több mint 10,000 Ft-tal támogató tagtársak megkapták az Iskolai Űratlasz egy
példányát.

2. Közhasznúsági jelentés
A következőkben Solymosi János felolvasta a Közhasznúsági jelentést. (2. melléklet).
Ezután elnökünk szavazásra bocsátotta, hogy a beszámolókról egyszerre vagy külön-külön
szavazzon-e a Közgyűlés? Egyhangúlag az egyszerre való szavazás mellett döntött a társaság.
Hozzászólások:
Almár Iván megkérdezte, megkapta-e Fuchs Erik a tavaly megítélt és a tavalyi egyik
rendezvényünkön átadásra szánt Fonó emlékérmet? Miután ez még nem történt meg, megkérte az
Elnökséget, hogy intézkedjen a mielőbbi átadásáról.
Almár Iván: Okozott-e csalódást, hogy a pályázatok nyertesei nem utazhatnak Huntsville-be?
Bacsárdi László szerint ez nem tudható, mert csak áprilisban értesültünk erről. Az amerikai utazás
költségeit már amúgy sem bírná a MANT fedezni (tavaly ez 3 millió Ft volt), és talán ma már ez
nem akkora vonzerő mint 20 éve volt.
Zloch Istvánné felkészítő tanár hozzátette, hogy a pályázaton résztvevő diákok számára nem az
utazás lehetősége a fő motiváció.
Díjak átadása
A Fonó Albert emlékplakettet a 85 éves Gál Gyula, társaságunk Ellenőrző Bizottságának korábbi
elnöke kapta. Bacsárdi László röviden ismertette tagtársunk hosszú és gazdag munkásságát.
A Nagy Ernő emlékérmet Zloch Istvánné kapta, aki felkészítő tanárként számos diák pályázatának
sikeréhez járult hozzá.
MANT oklevelet kapott Hegedűs Tibor a legutóbbi bajai Magnetoszféra Szeminárium sikeres
megszervezéséért, illetve Kocsis Gábor a MANT megmentésében nyújtott szerepéért.
A MANT tiszteletbeli tagja címet kapta Bán András, aki hosszú időn át ügyvezetőként szolgálta az
Egyesületet. (A tiszteletbeli tagságról a 2011. január 14-i közgyűlés szavazott.)
A díjazottak rövid beszédben köszönték meg az elismerést.
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3. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója
Az Ellenőrző Bizottság elnöke, Mihálka György ismertette a 2010 évi beszámolót. (3. melléklet)
Ezek után Solymosi János elrendelte az együttes szavazást a beszámolókról.
A Magyar Asztronautikai Társaság Közgyűlésének a Magyar Asztronautikai Társaság
2010-es beszámolóinak elfogadásáról szóló határozata

A MANT Közgyűlése a 2010. év működéséről szóló beszámolók meghallgatása után
következő határozatot hozza.
1. MANT Közgyűlése a MANT 2010. évi működéséről és tevékenységéről szóló főtitkári
beszámolót, a gazdasági beszámolót, a közhasznúsági jelentést és az Ellenőrző Bizottság
beszámolóját elfogadja.
2. A MANT Közgyűlése köszönetet mond minden tagtársunknak, akik a 2010-e esztendőben
valamint az elmúlt hónapokban munkájukkal illetve támogatásukkal segítettek a MANT
nehéz anyagi helyzetének megoldásában.
Az elfogadott beszámolókat e határozat melléklete tartalmazza.
A határozat 2011. május 16-án lép hatályba.
A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta. Solymosi
János megállapította, hogy a határozat a 8/2011. számú közgyűlési határozat.

4. A MANT 2011-es költségvetése
Bacsárdi László ismertette a Társaság 2011-re tervezett költségvetését (4. melléklet).
Bejelentette, hogy a MTESZ elfogadta, hogy a MANT ezentúl társult tagja legyen (ez tagdíj
fizetéssel nem jár), de a szerződéskötés még nem történt meg.
A pályázatokat illetően Frey Sándor elmondta, hogy a Nemzeti Civil Alaptól kért 200 ezer Ft
helyett 400 ezer Ft-ot kaptunk, de ennek elköltésére meglehetősen rövid időkeret van megszabva.
Horváth András: A Magyar Űrkutatásért alapítványhoz tartozó bankszámlát végre sikerült
megszüntetni, az alapítvány számláján lévő összeget a MANT űrtábor támogatására utalta át a
sátoraljaújhelyi iskolának.
Solymosi János ezután szavazásra terjesztette fel a költségvetést.
A Magyar Asztronautikai Társaság Közgyűlésének a Magyar Asztronautikai Társaság
2011-es költségvetéséről szóló határozata
A MANT Közgyűlése az Elnökség előterjesztésére, a következő határozatot hozza.
1. A MANT Közgyűlése elfogadja a Magyar Asztronautikai Társaság 2011-es költségvetését.
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Az elfogadott költségvetést e határozat melléklete tartalmazza.
A határozat 2011. május 16-án lép hatályba.
A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta. Solymosi
János megállapította, hogy a határozat a 9/2011. számú közgyűlési határozat.
5. Tag választása az Ellenőrző Bizottságba
Erre a napirendi pontra eredetileg Gál Gyula elnök lemondása miatt lett volna szükség, de mégsem
került rá sor, mert az új Alapszabály már csak 3 tagot ír elő a korábbi 4 helyett.

6. Egyebek
Balázs Gergő megkérdezte, hogy az előző évi logo pályázat győztesnek nyilvánított munkáját miért
nem használja a MANT, miért továbbra is a régi logo szerepel?
Bacsárdi László válasza szerint az Elnökség nem hozott döntést a logoval kapcsolatban, felmerült,
hogy csak bizonyos változtatásokkal támogatná az Elnökség, de a nyertes pályázó eltűnt, nem
elérhető. Vizi Pál megjegyezte, hogy a régi (ma is használt) logo 3D-s átalakított változata
megnézhető a YouTube-on.
Főtitkárunk megemlítette, hogy a tagsági adatbázis feltöltése folyik, de még nem teljes. Például a
belépési dátumok kiderítése nehéz, ezt körkérdésben tervezik kideríteni. Végezetül köszönetet
mondott Bérczi Szaniszlónak a helyszín lehetőségért, és név szerint mindazoknak, akik a Közgyűlés
szervezésében segítettek.

Budapest, 2011. május 6.

Solymosi János
a MANT elnöke

Spányi Péter
jegyzőkönyvvezető

A jegyzőkönyv hiteléül:

Gödör Éva

Kocsis Gábor

Mellékletek
1.
2.
3.
4.
5.

Főtitkári beszámoló
Közhasznúsági jelentés
Ellenőrző Bizottság beszámolója
2011-es költségvetés
Közgyűlési határozatok
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