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Jegyzőkönyv a Magyar Asztronautikai Társaság 
2011. januári Rendkívüli Közgyűléséről 

 
 
 
Időpont: 2011. január 14. 14 óra 
Helyszín: ELTE TTK Északi tömb 0.89-es terem 

1117 Budapest, XI. Pázmány Péter sétány 1/a 
 
Jelenlévők:  
Almár Iván, Apáthy István, Bacsárdi László, Balázs Gergő, Bejczy Károly, Bencze Pál, Benkó 
György, Bérczi Szaniszló, Both Előd, Dinnyés Lajos, Frey Sándor, Gödör Éva, Grósz Andor, 
Hegymegi László, Hirn Attila, Horváth András, Horvai Ferenc, Illés Erzsébet, Kereszturi Ákos, 
Kocsis Gábor, Maloveczky Nándor, Mihálka György, Nagy János, Orgel Csilla, Pálfalvi József, 
Ponori Thewrewk Aurél, Sándor Karola, Sik András, Sikhegyi Ferenc, Solymosi János, Spányi 
Péter, Schuminszky Nándor, Szabó Béla, Szabó József, Szalai Sándor, Szijártó Lajos, Tari Fruzsina, 
Tóth Pál, Turányi Tamás, Varga Tamás Péter, Vizi Pál Gábor, Zalán Péter, Zombori Ottó. 
 
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 Frey Sándort és Orgel Csillát, hogy tartsák meg a prágai 
Világűrkongresszusról szóló élménybeszámolójukat. Az előadásokat rövid szünet követte. 
 
Solymosi János, a MANT Elnöke megnyitotta a megismételt Közgyűlést, és megállapította, hogy a 
Közgyűlés határozatképes. Ezután szavazásra bocsátotta a meghívóban kiküldött napirendi 
pontokat.  
 
Napirendi pontok: 

1. Elnöki/főtitkári beszámoló 
2. Alapszabály módosítás tervezet 
3. 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/f őtitkári beszámoló 
 
Bacsárdi László, a MANT főtitkára megtartotta az elnöki/főtitkári beszámolót. (lásd 2. melléklet.) 
 
Hozzászólás a beszámoló után nem volt. Ezután Solymosi János javasolta, hogy a beszámolóról ne 
azonnal, hanem a következő napirendi pont után legyen szavazás. A Közgyűlés ezt a javaslatot 
egyhangúlag elfogadta. 
 

2. Alapszabály módosítás tervezet 
 
Horvai Ferenc ismertette a MANT Alapszabályának tervezett változtatásait. Az új Alapszabályt az 
indokolja, hogy a jelenlegi Alapszabály egy 1978-as KASZ működési szabályzaton alapul, mára 
már elavult, sok ellentmondást tartalmaz, túl nagy testületeket ír elő, bürokratikus, továbbá 
stilisztikai módosítások váltak szükségessé a régi alapszabályban. 
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Mivel az Alapszabály módosítás tervezet már egy ideje az interneten hozzáférhető volt, Horvai 
Ferenc röviden ismertette azokat a pontokat, amelyek változnak, kiemelve a változások okát és 
formáját. A főbb változások: 

• az Etikai Bizottság állandó bizottság helyett ad hoc bizottság lesz 
• az Elnökség mérete csökken 15 főre, de 2012-ig a jelenlegi Elnökség mandátuma 

megmarad, 
• a döntési jogkörök elhatárolása az Elnökség és az Intéző Bizottság között, 
• az Intéző Bizottság összetétele: az alelnökök már nem tagjai, 
• az Intéző Bizottság betekinthet a Társaság valamennyi iratába, 
• a szakosztályok, helyi csoportok elnöki mandátuma meghatározott időre szól. 
• szervezeti kapcsolatok nincsenek nevesítve, 
• tisztségviselők hatásköre jobban elkülönül. 

 
Bacsárdi László javasolta, hogy a tiszta helyzet érdekében a közgyűlés szüntesse meg az összes 
helyi csoportot és szakosztályt. Jelezte, hogy a továbbiakban arra kell törekedni, hogy a 
szakosztályok és a helyi csoportok munkája ismét elinduljon. 
 
(Az alapszabály teljes szövege: lásd 1. melléklet.) 
 
Hozzászólások: 
 
Frey Sándor: Mi volt Gál Gyula véleménye a módosításokról? 
Tari Fruzsina tolmácsolta Gál Gyula véleményét: Összeszedett munka, a stilisztikai módosítások 
után nem talált további változtatni valót. 
Almár Iván: Gál Gyula kimentését kérte a Közgyűlésről, de közölte, hogy egyetért a 
változtatásokkal. 
 
Ezek után Solymosi János ismertette a határozati javaslatot. 
 

A Magyar Asztronautikai Társaság Közgyűlésének az új Alapszabály megalkotásáról 
és az azzal kapcsolatos teendőkr ől szóló határozata 
 
A MANT Közgyűlése a Társaság szervezetének és működésének áttekintését követően, az 
Elnökség előterjesztésére, a következő határozatot hozza. 
 
1. Új Alapszabályt alkot, melyet e határozat 1. melléklete tartalmaz. 
2. A Közgyűlés felkéri az Elnökséget, hogy az Ügyrendet az új Alapszabály szellemében, 
legkésőbb 2011. szeptember 1-jéig módosítsa. 
3. A Közgyűlés a szakosztályokat és a helyi csoportokat megszűnteti. Az a szakosztály vagy 
helyi csoport, amely teljesíti az 1. pontban elfogadott Alapszabályban leírt feltételeket, és 
erről az Alapszabály hatályba lépését megelőzően a Főtitkárt írásban tájékoztatja, 
jogfolytonosan tovább működhet. 
 
A határozat 2011. február 14-én lép hatályba azzal a megkötéssel, hogy a MANT 
Közgyűlése által 2009. június 16-án megválasztott tisztségviselők mandátuma a 2012. évi 
tisztújító Közgyűlésig megmarad, az új Alapszabálynak a tisztségviselők számára vonatkozó 
pontjai pedig a 2012. évi tisztújító Közgyűléstől válnak hatályossá. 

 
A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta. Solymosi 
János megállapította, hogy a határozat az 1/2011. számú közgyűlési határozat. 
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Solymosi János szavazásra kérte fel a Közgyűlést az első napirendi pont során elhangzott 
beszámolóval kapcsolatban, és az alábbi határozati javaslatot fogalmazta meg: 
 

A Magyar Asztronautikai Társaság Közgyűlésének az előző közgyűlés óta eltelt 
időszakról szóló beszámolónak elfogadásáról szóló határozata 

 
A MANT Közgyűlése a következő határozatot hozza. 
 
1. A MANT Közgyűlése elfogadja a 2010. április 16-i közgyűlés óta eltelt időszakról szóló 
elnöki-főtitkári beszámolót. 
2. A MANT Közgyűlése köszönetet mond minden tagtársunknak, akik az elmúlt 
hónapokban munkájukkal illetve támogatásukkal segítettek a MANT nehéz anyagi 
helyzetének megoldásában. 
3. A MANT Közgyűlése köszönetet mond Bán András ügyvezetőnek a 2001-2010 között 
végzett munkásságáért. 
 
Az elfogadott beszámolót e határozat melléklete tartalmazza. 
 
A határozat 2011. január 24-én lép hatályba. 

 
A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta. Solymosi 
János megállapította, hogy a határozat a 2/2011. számú közgyűlési határozat. 
 

3. Egyebek 
 
Bacsárdi László jelezte, hogy több ponttal is készült az Egyéb napirendi pont keretében. 
 
A „MAGYAR ŰRKUTATÁSÉRT” Alapítvány helyzete 
 
Bacsárdi László ismertette a „Magyar Űrkutatásért” Alapítvány megszüntetése céljából tett 
lépéseket. A 2010. április 16-i MANT Közgyűlés a 4/2010-es határozatában az alábbit kérte: 

„A Közgyűlés, áttekintve "A MAGYAR ŰRKUTATÁSÉRT" Alapítvány működését, 
alapítóként arra kéri az alapítvány kuratóriumát, hogy vizsgálja meg, hogy az Alapítvány 
eszközei és céljai összhangban állnak-e egymással. Amennyiben nem, a Közgyűlés javasolja 
a Kuratóriumnak, hogy az Alapítvány megszűnése érdekében tegye meg a szükséges 
lépéseket.” (2010. április 16., 4/2010) 

Az alapítvány kuratóriuma ülésezett, és megállapította, hogy ténylegesen nem működik, céljai pedig 
nagy átfedésben vannak a MANT céljaival. Erről tájékoztatta a Fővárosi Bíróságot, és kérte a 
megszűntetését. A Bíróság azonban ehhez nem járult hozzá, és kérte az alapítót (azaz a Magyar 
Asztronautikai Társaságot), hogy peres úton indítsa el az alapítvány megszüntetését. A főtitkár 
ehhez kérte a Közgyűlés segítségét. 
 

Solymosi János szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot. 
 

A Magyar Asztronautikai Társaság Közgyűlésének "A MAGYAR ŰRKUTATÁSÉRT" 
Alapítványról  szóló határozata 
 
A MANT Közgyűlése a következő határozatot hozza. 
 
A MANT Közgyűlése, megvizsgálva a Társaság által 1991-ben megalapított „A MAGYAR 
ŰRKUTATÁSÉRT” Alapítvány tevékenységét, pénzeszközeit és céljainak megvalósulását, a 
következő határozatot hozza. 
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1. A MANT Közgyűlése megállapítja, hogy 
a) „A MAGYAR ŰRKUTATÁSÉRT” Alapítvány de facto sosem működött, tevékenysége 
évek óta nem kimutatható, céljai a MANT céljaival nagy átfedésben megegyeznek, 
b) ugyanakkor céljai elérése érdekében nem tesz kimutatható lépéseket. 
 
2. Ezért a MANT Közgyűlése megbízza a Társaság elnökét, hogy a Fővárosi Bíróságnál 
kezdeményezze az Alapítvány megszűntetését. 
 
A határozat 2011. január 24-én lép hatályba. 

 
A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta. Solymosi 
János megállapította, hogy a határozat a 3/2011. számú közgyűlési határozat. 
 
A MANT MTESZ tagsága 
 
A Társaság főtitkára beszámolt a MTESZ-hez fűződő jövőbeli kapcsolat alternatíváiról. A MTESZ 
társadalmi szerepe az utóbbi években megváltozott, ugyanakkor a fizetendő MTESZ-tagdíj jelentős 
(évente kb. 120000 Ft). A Társaság jelenlegi anyagi helyzetében ezért megfontolandó a jelenlegi 
tagsági státusz felülvizsgálata. Bár a MANT-nak van tulajdoni joga a MTESZ-ben, ez kicsi, és a 
szavazati joguk is ezzel arányos. A MTESZ munkájában a MANT lényegében nem vesz részt. A 
teljes jogú tagság helyett előnyösebb lehetne a társult tagság – így valamilyen szinten megmaradna 
a kapcsolat, de nem kellene tagdíjat fizetni, viszont nem lenne szavazati jogunk sem, és vagyonunk 
sem lenne benne. A főtitkár javasolta, hogy legyünk társult tagok, amennyiben meg tudunk egyezni 
– ehhez viszont rövid időn belül tisztázni kell bizonyos vitatott számlák kifizetéséről fennálló 
nézeteltérést, amely követeléseket mi jogtalannak tartunk. 
 
Vízi Pál rákérdezett a MTESZ Fő utcai épületének helyzetére: Kié a székház, mekkora benne a 
MANT vagyona? 
Bacsárdi László elmondta, hogy tudomása szerint a MTESZ Fő utcai épületének üzemeltetése során 
hatalmas költségek léptek, a MTESZ külső tartozása jelentős. A MANT MTESZ-ben lévő 
vagyonának pontos összegéről nem tud nyilatkozni, de nagyon kevés. 
Horváth András felvetette, van-e értelme bármilyen szintű tagságnak? Javasolta, hogy a MANT 
lépjen ki. 
Frey Sándor azt javasolta, mérlegeljük, érdemes-e tagnak maradni. Jelezte, ha a társult tagság 
ingyenes, akkor az jobb lehet, mint a teljes kilépés. 
Bacsárdi László szerint a pályázatok elbírálásánál esetleg előnyt jelenthet egy MTESZ-tagság. 
 
Ezek után Solymosi János szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot. 
 

A Magyar Asztronautikai Társaság Közgyűlésének MTESZ-tagságról szóló határozata 
 
A MANT Közgyűlése áttekintve a Műszaki és Természettudományi Egyesületek (MTESZ) 
Szövetségével való kapcsolatát a következő határozatot hozza. 
 
1. A Közgyűlés kijelenti, hogy 2011-től a Magyar Asztronautikai Társaság a MTESZ társult 
tagja kíván lenni. A Közgyűlés felkéri az Elnököt és a Főtitkárt, hogy a MTESZ-szel kösse 
meg a társult tagságról szóló megállapodást. 
2. Amennyiben a társult tagságról szóló megállapodást a MTESZ-szel nem sikerülne 
megkötni 2011. február 28-ig, akkor a Közgyűlés kinyilvánítja a MTESZ-ből való kilépését. 
3. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a MTESZ-nek akkor sem kíván sem tagja, sem társult tagja 
lenni, ha ez fizetési kötelezettséget jelent a Magyar Asztronautikai Társaság számára. 
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A határozat 2011. január 24-én lép hatályba. 

 
A határozatot a Közgyűlés egy tartózkodással elfogadta. Solymosi János megállapította, hogy a 
határozat a 4/2011. számú közgyűlési határozat. 
 
Ellenőrző Bizottság elnökének választása (1) 
 
Almár Iván tolmácsolta Dr. Gál Gyula kérését, aki idős kora miatt kérte a Bizottság elnöki 
tisztségéből való felmentését, melyet 25 éven át töltött be. Megköszönve Gál Gyula eddigi 
munkáját, Bacsárdi László Dr. Mihálka Györgyöt javasolta a Bizottság új elnökének, aki a jelölést 
elfogadta. További jelölés nem érkezett. A választáshoz titkos szavazásra volt szükség. A Közgyűlés 
ehhez szavazatszámláló bizottságot választott Frey Sándor és Balázs Gergő személyében. 
 
Gál Gyula rendkívül értékes munkájának elismeréseképpen felvetődött, hogy a MANT idén a Nagy 
Ernő díjat adományozza neki. A főtitkár erre reagálva megígérte, kérni fogja az Elnökséget, 
vizsgálja meg a díjadományozás lehetőségét. 
 
Amíg a titkos szavazás eredményének az összeszámolása tartott, addig a közgyűlés a következő 
témát tárgyalta. 
 
Magyar Nemzeti Bank emlékérem 
 
Bacsárdi László ismertette Both Előd javaslatát a Magyar Nemzeti Bank 2012-re tervezett 
emlékérmének kibocsátásával kapcsolatban. Az érem egyik lehetséges témájaként felmerült a 
Masat-1 első magyar műhold is. Both Előd azt javasolta, hogy a MANT testületileg álljon e mellé, 
és írásban is támogassa ezt az alternatívát az MNB felé. 
 
Ehhez hozzászólva Szalai Sándor aggályát fejezte ki, hogy mi lesz, ha a műholdat nem bocsátják 
időben fel, de az emlékérem elkészül? Korainak tartotta az ötletet, mivel nem lehet még tudni, hogy 
a műholdat mikor állítják pályára. 
Horvai Ferenc megjegyezte, hogy az MNB valószínűleg úgyis elhalasztaná a kibocsátást, ha az 
indítás késedelmet szenved. 
Gödör Éva hozzátette, hogy egy Masat-1 emlékbélyeg kibocsátása már elfogadott tény, de 
természetesen a bélyeg megjelentetése csak a sikeres felbocsátás után aktuális. 
 

A Magyar Asztronautikai Társaság Közgyűlésének emlékérme támogatásáról szóló 
határozata 
 
A MANT Közgyűlése a következő határozatot hozza. 
 
1. A Magyar Asztronautikai Társaság a Magyar Nemzeti Bank 2012. évi emlékérme-
kibocsátási programjának nyilvános konzultációján „A magyar mérnökök, feltalálók 
technikai újdonságait, találmányait bemutató sorozat: „Masat-1- Magyarország első 
műholdja” emlékérmét támogatja. 

 
A határozat 2011. január 24-én lép hatályba. 

 
A határozatot a Közgyűlés nyolc tartózkodással elfogadta. Solymosi János megállapította, hogy a 
határozat az 5/2011. számú közgyűlési határozat. 
 
Ellenőrző Bizottság elnökének választása (2) 
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A Szavazatszámláló Bizottság jelezte, hogy elkészült az összesítéssel, és megkérte a főtitkárt, hogy 
ismertesse az eredményt. A titkos szavazás eredménye: 41 igen, 1 tartózkodás, 1 fő nem szavazott. 
Bacsárdi László megállapította, hogy a Közgyűlés Dr. Mihálka Györgyöt megválasztotta az 
Ellenőrző Bizottság elnökének. 
 
Solymosi János az alábbi határozati javaslatot ismertette 
 

A Magyar Asztronautikai Társaság Közgyűlésének Ellenőrző Bizottság elnöki 
tisztségről szóló határozata 

 
A MANT Közgyűlése a következő határozatot hozza. 
 
1. A Közgyűlés az Ellenőrző Bizottság elnökévé Dr. Mihálka Györgyöt választja 
2. A Közgyűlés tudomásul veszi Dr. Gál Gyula lemondását. 
3. A Közgyűlés köszönetet mond Dr. Gál Gyulának az Ellenőrző Bizottság elnökeként 
folytatott rendíthetetlen munkásságáért. 
4. A Közgyűlés felkéri a főtitkárt, hogy az éves rendes közgyűlésre tegyen javaslatot az 
Ellenőrző Bizottság hiányzó tagjára. 
 
A határozat 2011. január 24-én lép hatályba. 

 
A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta. Solymosi 
János megállapította, hogy a határozat a 6/2011. számú közgyűlési határozat. 
 
Bán András elismerése 
 
Sík András felvetette, hogy a MANT eddigi ügyvezetője, Bán András kapjon kitüntetést a 
Társaságért eddig végzett áldozatos munkájáért. 
Bacsárdi László azt javasolta, hogy az Elnökség döntsön majd erről. Többen ellenvéleményüknek 
adtak hangot, és azonnali döntést szorgalmaztak. 
Almár Iván felhívta a figyelmet arra, hogy a kitüntetések odaítélésére szabályok vonatkoznak, a 
Közgyűlés ne rögtönözzön, hanem inkább gondolja végig, mi lenne a helyes forma az elismerésre. 
Horvai Ferenc egyetértett Almár Ivánnal, ezért inkább a tiszteleti tagságot javasolta. Ezt a többség 
is elfogadta. 
Frey Sándor is egyetértett a tiszteleti tagsággal, és egyben javasolta, hogy a későbbiekben szedjük 
össze, milyen elismerési formák lehetségesek a MANT keretein belül. 
 

A Magyar Asztronautikai Társaság Közgyűlésének tiszteleti tagságról szóló határozata 
 
A MANT Közgyűlése a következő határozatot hozza. 
 
1. A Közgyűlés a MANT tiszteleti tagjává választja Bán Andrást. 
 
A határozat 2011. január 24-én lép hatályba. 

 
A határozatot a Közgyűlés kettő tartózkodással elfogadta. Solymosi János megállapította, hogy a 
határozat a 7/2011. számú közgyűlési határozat. 
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Végezetül Mihálka György megköszönte a belé vetett bizalmat. Solymosi János megköszönte 
mindenkinek a részvételt, és bezárta a Közgyűlést. Ezután kötetlen újévi koccintással zárult a 
rendezvény. 
 
 
Budapest, 2011. január 14. 
 
 
 
 
 Solymosi János   Spányi Péter 
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