
A Magyar Asztronautikai Társaság 2007. évi közhasznúsági jelentése 
 
 

Társaságunk az 1997. évi CLVI. törvény szerinti közhasznú szervezetként mőködik. 
Ennek megfelelıen Alapszabályunk (II. 2. § 2. pont) ilyen közhasznú tevékenységként jelöli 
meg az őrkutatással kapcsolatos tudományos munkát, oktatást, nevelést, ismeretterjesztést, 
tehetségkutatást, a kulturális örökség (tudománytörténet) ápolását, a világőr békés célú 
kutatásának és felhasználásának elımozdítását. 
 

E feladatunk keretében Társaságunk elmúlt évi tevékenységét fıként az őrkutatás ötven éves 
jubileuma jegyében folytatta: 
 

• A Közlekedési Múzeummal kötött együttmőködési megállapodás eredményeként 
került megrendezésre az „Ötven éves az őrkorszak” c. kiállítás a múzeumban. 

• Fél éven keresztül két internetes fordulóban száznál is több iskolai csapat 
részvételével bonyolítottuk le „Az őrkorszak ötven éve” címmel meghirdetett 
országos ifjúsági csapatvetélkedıt. Figyelemre méltó tény, hogy ebbe a vetélkedıbe 
a határainkon túli tanintézetekbıl is jelentkeztek csapatok. A döntı résztvevıivel a 
Duna-TV-ben beszélgetésre került sor. Az elsı három helyezett csapat fıdíja 
tanulmányi kirándulás európai őrközpontokba. 

• Megrendeztük a szokásos ifjúsági esszépályázatunkat, az arra felkészítı 
konzultációval együtt, a pályázatok kiértékelése után megtartottuk az ünnepélyes 
eredményhirdetést. 

• Megrendeztük a szokásos nyári magyar ifjúsági őrtábort. 
• Biztosítottuk hazánk képviseletét – két diákkal és a kísérıjükkel – a Nemzetközi 
Őrtáborban , Huntsville-ben (Egyesült Államok). 

• A Magyar Őrkutatási Irodával  társrendezıi voltunk az Őrnapnak.  
• Rendszeresen jelentkezı rádiómősort szerveztünk az év folyamán a Radio Café-ban, 

valamint a Civil Rádió-ban az őrkutatás eredményeinek népszerősítése, az idıszerő 
őrtudományi kérdések népszerősítése érdekében. 

• Simonyi Károly őrrepülésével kapcsolatban a Puskás Tivadar Távközlési 
Technikumban a hazai őrkutatók és diákok közt beszélgetést rendeztünk Simonyi 
személyes részvételével. 

• Rendszeresen szerveztünk szakosztályi rendezvényeket, és havonta megjelentettük az 
Őrkaleidoszkóp címő, az őrkutatás idıszerő eseményeit ismertetı kiadványunkat, 
valamint a tagságunkat a Társaságunk életérıl, eseményeirıl és rendezvényeirıl 
tájékoztató Körlevelüket. 

• Elıkészítettük az Őrtan Évkönyv jubileumi, 2007. évi kötetét, valamint a 
Társaságunk történetérıl szóló kiadványunk II. kötetét. 

 

A fentiekbıl kitőnik, hogy a Magyar Asztronautikai Társaság 2007. évi tevékenysége 
megfelelt a közhasznúság törvényi és alapszabály-szerő követelményeinek. 
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