
Magyar Asztronautikai Társaság 
 
 
Beszámoló a 2016. évi tevékenységről 
 
 
Az Eredménykimutatás bevételi oldala. A MANT összes bevétele a 2016. évben 7.018.448 Ft 
volt, ami 316.046 Ft csökkenés az ezt megelőző évhez képest. A teljes bevétel a közhasznú 
tevékenység bevételét képezi, a vállalkozási tevékenységből származó bevétel 0 Ft volt az év 
folyamán. A közhasznú tevékenység bevételéből az adó 1%-ból származott 375.011 Ft. A 
tagdíjbevétel csökkent 45.100 Ft-tal, 408.500 Ft-ra. A közhasznú célra kapott támogatás 
összesen 2.997.780 Ft-ot tett ki, ami a költségvetésből, illetve magánszemélyektől érkezett. 
 
Az Eredménykimutatás ráfordítás oldala. A szervezet közhasznú tevékenységekre fordított 
ráfordítása nőtt, 7.635 e Ft-ra, amely növekedést szinte teljes egészében a személyi jellegű 
ráfordítások növekedése okozta. A tárgyévi közhasznú eredmény negatív, -616 e Ft veszteség 
volt.  
 
Mérlegelemzés. A mérlegfőösszeg 5.852 e Ft-ot tett ki, mely 715 e Ft csökkenést jelent a 
tavalyi évhez képest. A befektetett eszközök mérleg-fordulónapokra számított 
állományváltozása 50 e Ft növekedés volt. A készletek értéke 262 e Ft-tal nőtt a tavalyi évhez 
képest. A MANT-nak 2016. év végével 1 e Ft követelése volt.  
 
 
A fontosabb mérlegtételek: 
 
Tárgyi eszközök      50.000 Ft   
Immateriális javak    508.000 Ft Saját tőke   4.984.000 Ft 
Készletek 1.666.000 Ft Rövid lejáratú kötele-

zettségek 
     841.000 Ft 

Követelések        1.000 Ft   
Pénzeszközök 3.614.000 Ft   
Aktív időbeli elhatá-
rolások 

     13.000 Ft Passzív időbeli elhatá-
rolások 

       27.000 Ft 

Eszközök összesen 5.852.000 Ft Források összesen 5.852.000 Ft 
 
A Társaság a 2016. évet -616 e Ft negatív adózás előtti eredménnyel zárta. 
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MÉRLEGMELLÉKLET 
2016. december 31. 

 
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK    558.000.- 
 Immateriális javak  Bruttó  Értékcsökkenés Nettó 

- Interjúk  508.000,-   0,-  508.000,-  
 Tárgyi eszközök  Bruttó  Értékcsökkenés Nettó 
  - Bélyegző                      5.190,-                        5.190,-                 0,- 
  - Űrgyűjtemény   50.000,-   0,- 50.000,- 
 
FORGÓESZKÖZÖK    5.281.591,4 
 
Készletre vett ajándéktárgyak, pólók, évkönyvek  1.666.482,- 
 

  Db Érték 

Fonó Albert emlékplakett 3 192.960,- 

Nagy Ernő emlékérem 4 27.840,- 

Fonó Albert emlékérem 1 6.960,- 

Nagy Ernő emlékérem díszdobozban 1 10.447,- 

Fonó Albert emlékérem díszdobozban 2 20.894,- 

Póló 14 26.979,- 

Űrtan évkönyv (2010-11) 2 1.000,- 

Űrtan évkönyv (2012) 10 10.200,- 

Űrtan évkönyv (2013) 42 52.920,- 

Űrtan évkönyv (2014) 70 94.080,- 

Űrtan évkönyv (2015) 127 160.020,- 

Űrszótár 99 49.500,- 

Bolygókutatás ism. terj. füzet 33 16.500,- 

Szórólap 5350 57.381,- 

Tudomány születik c. könyv - puhafedeles 210 612.422,- 

Tudomány születik c. könyv - keményfedeles 18 52.494,- 

Táguló határok c. könyv 93 273.885,- 

 
Követelések    810,- 
 
Pénzeszközök    3.614.299,4 
 
Pénztár      3.953,- 
CIB bankszámla  3.610.346,4 
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AKTÍV ID ŐBELI ELHATÁROLÁSOK   12.573,- 
 
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN    5.852.164,4 
 
 
 
 
 
 
SAJÁT TŐKE      4.983.844,4 
      
Induló tőke      4.013.802,- 
Eredménytartalék     1.585.896,59,- 
Tárgyévi közhasznú eredmény     -615.854,19 
Tárgyévi vállalkozási eredmény                 0,- 
 
 
 
KÖTELEZETTSÉGEK    841.330,- 
 
Belföldi szállítók              731.380,- 
Adó és járulék tartozások   84.000,- 
Bértartozás     25.950,-  
 
 
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK   26.990,- 
 
 
 
 
 
 
FORRÁSOK ÖSSZESEN     5.852.164,4 
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I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 

 

1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA 

A Magyar Asztronautikai Társaság (a továbbiakban “Társaság"), melynek székhelye 1044 Budapest, 
Ipari Park utca 10. főtevékenységként szakmai érdekképviseletet végez Magyarországon. 
 
A Magyar Asztronautikai Társaság (továbbiakban: Társaság) az űrkutatással hivatásszerűen 
foglalkozókat és az űrkutatás iránt érdeklődőket tömörítő szakmai és ismeretterjesztő egyesület. A 
Társaság jogutóda és szellemi örököse az 1956-ban a Társadalom- és Természettudományi 
Ismeretterjesztő Társulaton belül megalakult, majd 1959-ben megszűnt Asztronautikai Bizottságnak, 
valamint a Műszaki és Természettudományos Egyesületek Szervezetén belül működő, 1959-ben 
megalakult és 1986-ban megszűnt Központi Asztronautikai Szakosztálynak.  
 
A Társaság a Cégbíróságon nincs bejegyezve 
 
Könyveit kettős könyvvitel szerint vezeti. 
 

2. SZÁMVITELI POLITIKA 

A Társaság könyveit és nyilvántartásait a módosításokkal hatályos 2000. évi C. számviteli törvénynek 
(a továbbiakban a “Törvény”), a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendeletnek  és a Magyarországon 
általánosan elfogadott számviteli elveknek megfelelően vezeti.  

2.1. A könyvvezetés módjának meghatározása 

Társaságunk a törvényi előírásoknak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit. 

2.2. A mérlegkészítés időpontja 

A 2016. december 31-re vonatkozó beszámolónak a mérlegkészítés napját a Társaság 2017.05.08-
ában határozta meg. 
 
2.3. Jelentős összeg meghatározása 
 
Az ellenőrzés során feltárt, előző időszakokat érintő hibákat, hibahatásokat számviteli elszámolásának 
szempontjából a Társaság „jelentős”-nek minősíti, ha egy adott évet érintően a megállapított hibák és 
hibahatások együttes (előjeltől független) összege meghaladja az adott év mérlegfőösszegének 2 %-
át, vagy 500 ezer forintot. 
 
2.4. Immateriális javak 
 
A Társaság az immateriális javaknak, tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható 
maradványértékkel csökkentett bekerülési értékét azokra az évekre osztja fel, amelyekben ezeket az 
eszközöket előreláthatóan használni fogja. A Társaság a vagyoni értékű jogokkal, üzleti vagy 
cégértékkel, kísérleti fejlesztés aktiválási értékével illetve alapítás átszervezés aktivált értékével nem 
rendelkezik 2016. december 31-gyel. A szellemi termékeket 6 év alatt írja le. Az alapítás-átszervezés 
költségeinek aktiválásáról vagy költségként történő elszámolásáról az üzletvezető dönt. 
 
2.5.  Tárgyi eszközök 
 
A Társaság a tárgyi eszközök bruttó értékét bekerülési értéken tartja nyilván. 
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A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása a következők szerint történik: 
 
− Az egyedileg 100 ezer forint értékhatár alatti tárgyi eszközöket a Társaság a rendeltetésszerű 

használatba vételkor egy összegben, terv szerinti értékcsökkenésként elszámolja. Az így elszámolt 
eszközökről a Társaság mennyiségi nyilvántartást vezet. 

− A 100 ezer forint feletti bruttó értékű tárgyi eszközök esetében a Társaság lineáris értékcsökkenési 
módszert alkalmaz a tárgyi eszközök várható hasznos élettartamának és maradványértékének 
figyelembe vételével, melyet az üzembehelyezést követően naptári napokra számol el az üzleti év 
végén egyszer egy évben.  

 
A várható hasznos élettartamok eszközcsoportonként a következők: 
 

  Év 

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok  50 
Műszaki berendezések, gépek, járművek   3-7 
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek  7 

 
A várható maradványértékek eszközcsoportonként a következők: 
 

  eFt 

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok  0 
Műszaki berendezések, gépek, járművek   0 
Egyéb berendezések, felszerelések  0 
Tenyészállatok  0 

 
Terven felüli értékcsökkenés elszámolására kerül sor, amennyiben az immateriális javak, tárgyi 
eszközök állományban maradnak, de értékük megrongálódás, feleslegessé válás, hiány, vagy egyéb 
tényezők miatt tartósan és jelentősen lecsökken, rendeltetésének megfelelően nem használható, 
illetve használhatatlan. Ha a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy 
egyáltalán nem érvényesíthető, illetve ha befejezett kísérleti fejlesztés révén megvalósuló 
tevékenységet korlátozzák vagy megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz. Az értékcsökkenést olyan 
mértékig kell elszámolni, hogy az eszköz a használhatóságának megfelelő, mérlegkészítéskor 
érvényes piaci értéken szerepeljen a mérlegben. 
 
A korábban elszámolt terven felüli értékcsökkenés visszaírható, amennyiben a piaci érték jelentősen 
és tartósan magasabb a nyilvántartási értéknél. 
 
Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt, illetve a 
tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél.  
 
A Társaság nem kíván élni a Törvény 57. § (3)-as pontjában meghatározott értékhelyesbítés 
lehetőségével, mint értékelési eljárással. 
 
2.6. Befektetett pénzügyi eszközök 
 
A Társaság nem rendelkezik 2016. december 31-én befektetett pénzügyi eszközökkel. 
 
2.7. Készletek 
 
A Társaság 1.666 e Ft készlettel rendelkezik 2016. december 31-én.  
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2.8. Követelések 
 
A Társaság egyedileg minősíti, hogy a mérleg fordulónapján nyitott vevő és egyéb követelések milyen 
mértékben váltak bizonytalanná, kétessé. Az üzletvezető által elkészített vevő, adós minősítés alapján 
értékvesztést számolnak el a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő 
összege közötti veszteség jellegű különbözet összegében, ha ez tartósnak mutatkozik és jelentős 
összegű, azaz meghaladja a mérlegfőösszeg 2%-át. 
 
Amennyiben a követelés várhatóan megtérülő összege jelentősen meghaladja a követelés 
nyilvántartás szerinti értékét, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással 
csökkenti. 
 
A Társaság nem kíván élni a Törvény 55. § (2). bekezdése által biztosított csoportos értékvesztés 
képzési lehetőséggel, minden követelést egyedileg értékel. 
 
2.9. Értékpapírok 
 
A forgóeszközök közötti értékpapírok a beszerzési érték és a piaci érték közül az alacsonyabban 
szerepelnek a mérlegben. Az értékvesztés elszámolásának, illetve visszaírásának megítélésekor a 
Társaság a mérleg fordulónapját, december 31-ét veszi figyelembe, és a jelentős értékhatár felett 
számolják el. 
 
A korábban elszámolt értékvesztést visszaírják, amennyiben a piaci érték jelentősen és tartósan 
magasabb a nyilvántartási értéknél. A befektetés rövid távú, forgatási céljának minősítése az 
üzletvezetés üzleti megítélése, illetve a szerződésekben vállalt kötelezettségek figyelembe vétele 
alapján történik. 
 
2.10. Pénzeszközök 
 
A Társaság év közben és év végén sem rendelkezik devizás pénzeszközökkel. 
 
2.11.  Aktív és passzív időbeli elhatárolások 
 
A megbízható valós összkép biztosítása érdekében a Társaság időbeli elhatárolásként a 
mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, vagy a rendelkezésre álló információk alapján kiszámítható 
minden gazdasági eseményt figyelembe vesz, amely a tárgyévi eredményt befolyásolja. A Társaság 
2016.12.31-ével 13 e Ft értékben képzett aktív időbeli elhatárolásokat, a passzív időbeli elhatárolások 
értéke 27 e Ft.  
 
2.12. Devizás követelések, kötelezettségek értékelése 
 
A Társaság devizás kötelezettségekkel és követelésekkel tárgy év során és év végén sem rendelkezik.  
 
2.13. Eredménykimutatás - mérleg 
 
A Társaság a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 4. számú mellékl etben leírt eljárással összeállított 
mérleget készít. Az eredménykimutatást szintén a rendelet szabályozza. 
 

3. JÖVEDELMEZŐSÉG 

2016/12/31 
Árbevétel arányos jövedelmez őség  (adózás előtti eredményből): - 616 / 3.000 = - 0,21 
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4. ELLENŐRZÉSBEN, ÖNELLENŐRZÉSBEN FELTÁRT HIBÁK HATÁSA ÉVENKÉNTI 

BONTÁSBAN 

A Társaság a megelőző és tárgy időszakban nem volt jelentősebb összegű, ellenőrzés, önellenőrzés 
során feltárt hibája.  
 
 
 

II. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ  
 

1. Vezetőség javadalmazása 

 

A Társaság vezetői: 

 Solymosi László elnök 

 Dr. Bacsárdi László főtitkár. 

 

2016-os adóévben a vezetőség előleget, kölcsönt nem vett fel. 
 
 
2. Hátrasorolt eszközök 
 
A Társaságnak 2016. december 31-én nincs hátrasorolt eszköze. 
 
3. Mérlegen kívüli kötelezettségek 
 
A Társaságnak 2016. december 31-én nincs mérlegen kívüli kötelezettsége. 

  
4. Munkavállalók 

 
A foglalkoztatott munkavállalók átlagos létszáma 0. 
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III. SPECIFIKUS RÉSZ 

 
A tárgyévi adatok előző évvel történő összehasonlíthatósága az alkalmazott számviteli politika szerinti 
értékelési eljárások valamint a besorolási kritériumok változatlansága miatt nem korlátozott . 
 
 
 

1. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 

 
1.1. Immateriális javak és tárgyi eszközök 
 
A Társaság tárgy év végén 50 eFt nettó értékben rendelkezik tárgyi eszközökkel, 508 e Ft értékben 
immateriális javakkal.  
 
1.2.  Követelések 
 
A Társaság 2016. december 31-gyel 1 eFt követeléssel rendelkezik. 
 

1.3. Saját tőke 
 

Induló/Jegy
zett tőke

Tőkeváltoz
ás/eredmé

ny

Lekötött 
tartalék

Értékelési 
tartalék

Tárgyévi 
eredmény 
alaptevéke
nységből

Tárgyévi 
eredmény 

vállalkozási 
tevékenysé

gből

Nyitó érték 2016. január 1-
én 4 014 1 400 186
Előző évi tárgyévi 
eredmény átvezetése 186 -186
Tárgyévi tárgyévi szerinti 
eredmény -616

Záró érték 2016. 
december 31-én 4 014 1 586 0 0 -616 0

 
 
1.4. Céltartalékok  
 
A Társaság az előző időszakban és a tárgyévben sem képzett céltartalékot. 
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1.5. Hátrasorolt kötelezettségek  
 
A Társaság 2016. december 31-gyel nem rendelkezik hátrasorolt kötelezettségekkel. 
 
1.6. Hosszú lejáratú kötelezettségek 
 
A Társaság 2016. december 31-gyel nem rendelkezik hosszú lejáratú kötelezettségekkel. 
 
1.7. Rövid lejáratú kötelezettségek 
 

Előző év Tárgy év

Szállítók 967 731
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség 0 110

Összesen 967 841
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AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 

 
 
2.1. Adóalap levezetése 
 
A Társaság 2016-ban nem ért el vállalkozási tevékenységből bevételt, így adófizetési kötelezettsége 
nem keletkezett. 

 

 

Budapest, 2017. május 08. 

 

 

 

  _______________________ 

 képviseletre jogosult 


