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A Magyar Asztronautikai Társaság 2021. évi közhasznúsági jelentése  

 

Társaságunk közhasznú szervezetként működik. Alapszabályunk (II. 3. pont) közhasznú tevékenységként 
jelöli meg az űrtevékenységgel kapcsolatos tudományos munkát, oktatást, nevelést, ismeretterjesztést, 
tehetségkutatást, a kulturális örökség (tudománytörténet) ápolását, a világűr békés célú kutatásának és 
felhasználásának előmozdítását. 

A 2021. évvel kapcsolatban: 

A rendezvényeink az év elején még kizárólag online, majd hibrid módon, azaz korlátozott számú 
személyes jelenléttel és élő online közvetítéssel zajlottak.  

• Intézőbizottságunk 3 alkalommal (január 19., március 1., november 12.) tartott online ülést és az 
Elnökség is 3 alkalommal (július 12., október 7., november 29.) ülésezett. A kapcsolódó elektronikus 
levelezőlistákon folyamatos volt a munka és a kommunikáció.  

• 2021. május 13-án tisztújító és beszámoló Közgyűlést tartottunk, online formában. A szavazást 
dedikált titkosított szoftverrel végeztük.   

• December 15-én rendkívüli közgyűlésen módosítottuk az Alapszabályt. Ennek keretében az Intéző 
Bizottságot és az Elnökséget egyetlen operatív Elnökséggé alakítottuk, melynek tagjai: elnök, 3 alelnök, 
főtitkár, 3 főtitkárhelyettes, 9 elnökségi tag. Az Alapszabályban az elmúlt időszakban megváltozott 
jogszabályoknak és a kor, valamint a szakma igényeinek megfelelő módosításokat végeztük el. Módosultak 
többek között a tagsági formák és a tagok kötelezettségei és pontosítottunk egyes működési 
folyamatokat. A módosított Alapszabály megtekinthető a MANT honlapján. 

• Külkapcsolatok: a MANT 2021-ben is jelen volt a Nemzetközi Asztronautikai Szövetség (IAF) éves  
közgyűlésén, ezúttal nemcsak egyes tisztségviselők vettek részt az éves Nemzetközi Asztronautikai 
Kongresszuson (IAC2021), hanem saját standdal is megjelentünk, amelyen népszerűsítettük a magyar 
űrtevékenységet és egyben a 2024-es Kongresszus megrendezésére benyújtott pályázatunkat is 
megismertettük a jelenlévőkkel. A Kongresszuson lehetőség nyílt a nemzetközi kapcsolatépítésre, 
amelynek eredményeképpen kialakított szakmai ismeretségeket partnerséggé lehetne alakítani. 
Együttműködési megállapodásunk a Space Generation Advisory Councillal (SGAC) továbbra is él. 

• Megjelentettük az Űrtan Évkönyv 2020 kötetet. Folyamatosan jelentettük meg tagjainknak szóló 
kiadványunkat (Körlevél, Elektronikus Hírlevél) és híreinket a MANT honlapján, facebook-oldalán, valamint 
rendezvényeinkről készült videókat a youtube-csatornán. 

• Diákpályázatot és idén másodszor külön rajzpályázatot szerveztünk általános és középiskolás 
diákok számára, „MI és az űrkutatás" címmel; 

• Áprilisban, júniusban és decemberben virtuális Űrakadémia Klubot szerveztünk; online 
pódiumbeszélgetéseket szervezetünk májusban és novemberben, valamint hibrid módon, személyes 
megjelenéssel és élő online közvetítéssel ünnepeltük az Űrkutatás Napját (2021.10.11.); 

• Háromnapos konferencia társszervezőjeként rendeztük meg a négy évtizedes múltra visszatekintő 
Magyar Űrkutatási Fórumot (MŰF 2021, korábbi nevén Ionoszféra - Magnetoszféra Szeminárium, 
2021.09.29 – 10.01.); 

• 2021. július 6-8. között rövidítetten, a kibertérben rendeztük meg a MANT szokásos éves 
Űrtáborát helyettesítő Virtuális Űrtábort. 

• Folyamatosan végeztünk űrtevékenységgel kapcsolatos ismeretterjesztést videókon, facebook-
posztokon, honlapunkon keresztül. 
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• Ősszel megérkezett számlánkra a 2020-as SZJA 1%-os felajánlások összege (477 733 Ft).  

• A 2020. május 21-én a Külgazdasági és Külügyminisztériummal (KKM) kötött, KKM/12254-
3/2020/Adm. számú támogatási szerződés felhasználása 2020. január elsejétől eredetileg november 30-

ig, majd módosítást követően 2021. április 15-ig tartott. A támogatás módosított, 88 232 376 Ft összege 
felhasználásának elszámolását határidőre benyújtottuk, jóváhagyás még nem érkezett. A támogatás fel 
nem használt, 10 613 903 forintnyi összegét 2021. június 11-én visszautaltuk a KKM-nek. A Covid-19 
járvány miatt sok tevékenység, rendezvény megvalósítását kellett törölnünk vagy átalakítanunk online 
keretek közé, így ezek költségei vagy nem, vagy jelentősen kisebb összeggel jelentkeztek. Egy kisebb 
összegű visszafizetés (22 586 Ft) az előző, 2019-es támogatási szerződéssel kapcsolatban is felmerült, ezt 
2021. októberében utaltuk vissza a KKM-nek. 

• A 2024-ben megrendezendő Nemzetközi Asztronautikai Kongresszus (IAC) szervezésére készülő 
pályázatunkhoz 5 MFt támogatást nyertünk a Konferencia Nagyköveti Program keretében a Magyar 
Kongresszusi Iroda Nonprofit Kft-től (MKI/42-1/2021), amelynek 70%-át előlegként, a maradék 1,5 MFt-ot 
az elszámolást követően, 2021. decemberében kaptuk meg.  

• A 2021. 05. 17 – 12. 31. közötti időszakra vonatkozó, KKM/34463-1/2021/ADM számú támogatási 
szerződés 44 950 000 forintnyi összege végül 2021. október 26-án érkezett meg a számlánkra. A szerződés 
teljesítési határidejének meghosszabbítását kértük először 2022. február 15-ig, majd 2022. áprilisi 30-ig. A 
támogatási összeg nem változott. 

• A jelentősen megnövekedett támogatási összeggel a személyi jellegű kifizetések mennyisége is 
megnőtt, így indokolt bemutatni azok megoszlását. 2021-ben az elnökök és a főtitkárok részére nem 
történt személyi jellegű kifizetés. Az alelnökök részére összesen bruttó 3 185 000 Ft, a főtitkárhelyettesek 
részére összesen bruttó 6 740 000 Ft, elnökségi tagoknak összesen bruttó 1 241 800 Ft, tagok részére 
pedig összesen bruttó 7 584 500 Ft értékű személyi juttatás történt különféle, a szokásos egyesületi 
tevékenységünkön túlmutató, jelentős idő- és energiabefektetést igénylő feladatok elvégzéséért. Ilyen 
feladatok voltak például a Magyarország és a világűr c. kiadvány szerzői, lektori és szerkesztői feladatai, az 
IAC2024 pályázattal kapcsolatos egyes feladatok, de ide számítjuk a teljes munkaidős irodavezető 
munkabérét is.  

A MANT elmúlt évi konkrét tevékenységéről az elnöki-főtitkári beszámolóban, a 2021-es gazdasági év 
egyenlegéről a gazdasági beszámolóban találhatnak további információkat. 

 
Budapest, 2022. május 24. 
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