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JEGYZŐKÖNYV  
a Magyar Asztronautikai Társaság  

2015. január 9-i rendkívüli közgyűléséről 
 
 
Időpont:  2015. január 9. 15:00 óra 
Helyszín: ELTE TTK Lágymányosi Északi tömb, földszint, 0.89-es terem 

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A 
 
Jelenlévők:  
szavazati joggal: Acsai Henriett, Almár Iván, Bacsárdi László, Bán András, Bérczi Szaniszló, Both 
Előd, Frey Sándor, Gerlei István, Halasi József, Hegymegi László, Hirn Attila, Horvai Ferenc, 
Horváth András Ferenc, Horváth László Ferenc, Kereszturi Ákos, Mécs Miklós, Sándor Karola, 
Schuminszky Nándor, Sik András, Síkhegyi Ferenc, Spányi Péter, Sperber László, Szabó József, 
Székely Anna Krisztina, Szijártó Lajos, Tari Fruzsina, Trupka Zoltán, Turányi Tamás, Vizi Pál 
Gábor, Zombori Ottó. 
 
Both Előd, a MANT alelnöke 15:00 órakor megnyitotta a Közgyűlést, majd megállapította, hogy az 
határozatképtelen. Ezért bejelentette, hogy a meghívóban írtak alapján a megismételt Közgyűlést 
azonos tervezett napirenddel 15:30-kor tartják, amely a jelenlévők számától függetlenül 
határozatképes lesz.  
 
15:30 órakor Both Előd megnyitotta a megismételt Közgyűlést, és megállapította, hogy az 
határozatképes. 
 
Both Előd ismertette, hogy 2014. december elején a Fővárosi Törvényszék a közhasznú jogállás 
nyilvántartásba vétele iránti eljárásában hiánypótlási felhívást bocsátott ki 45 napos határidővel, 
amelyben arról értesítettek, hogy a 2014. május 9-i közgyűlésen megváltoztatott alapszabályunkban 
további módosítások szükségesek ahhoz, hogy közhasznú státuszunkat fenn tudjuk tartani. 45 napos 
hiánypótlási határidőt kapva ezért rendkívüli közgyűlést hívtunk össze, hogy az alapszabályban a 
kért módosításokat elvégezzük. A rendkívüli közgyűlést Solymosi János elnök december 19-én 
keltezett levelében január 9-i napra hívta össze, távollétében az ülés levezetésére őt (Both Előd) 
kérte fel. 
 
A Közgyűlés a levelező elnök személyét egyhangúlag elfogadta. 
 
Both Előd a jegyzőkönyv vezetésére Frey Sándort, hitelesítésére Sik Andrást és Trupka Zoltánt 
kérte fel, a Közgyűlés ezt egyhangúlag elfogadta. 
 
A javasolt napirend: 
 

1. Az alapszabály módosítása 
2. Egyebek 

 
A Közgyűlés a napirendet egyhangúlag elfogadta. 
 
1. Alapszabály módosítása 
 
Bacsárdi László tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Fővárosi Törvényszék végzésének teljesítése 
jogi szakértelmet igényel, ezért az alapszabályban szükséges módosítások átvezetése érdekében a 
Domé Ügyvédi Iroda (1016 Budapest, Zsolt u. 6/a.) részére adtak megbízást.  A megbízott ügyvédi 
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iroda a kiegészítéseket, javításokat elvégezte, amit Bacsárdi László részletesen ismertetett. 
Turányi Tamás kérdezte, hogy nem kell-e az alelnökök és főtitkárhelyettesek nevét és címét is 
megadni az alapszabályban. Az alelnökök, mint az Elnökség tagjai fel vannak sorolva; a 
főtitkárhelyettesek csak szavazati jog nélküli meghívottak az Elnökségben, felsorolásuk nem 
szükséges.  
 
Both Előd ezután szavazásra terjesztette fel az alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt szövegének elfogadását. 
 
Ezt követően a Közgyűlés az alábbi határozatot hozta: 
 

1/2015. sz. határozat 
a Magyar Asztronautikai Társaság Alapszabályáról 

 
A Közgyűlés a Magyar Asztronautikai Társaság alapszabályának – a Fővárosi 

Törvényszék 13.Pk.60.437/1989/49. sorszámú végzésének megfelelően elkészített – 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadta. 

 
A Közgyűlés felhívja Főtitkárt, hogy a hiánypótlási felhívás határidőben történő teljesítése 
érdekében az alapszabály mielőbbi benyújtásáról gondoskodjék. 

 
A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag, 30 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 
mellett elfogadta. Both Előd megállapította, hogy a határozat az 1/2015. számú közgyűlési 
határozat. 
 
 
2. Egyebek 
 
A MANT tavaly elhunyt tiszteleti tagjáról, Ponori Thewrewk Aurélról néma felállással emlékezett 
meg a Közgyűlés.  
 
Both Előd megállapította, hogy több hozzászólás nincs, és bezárta a közgyűlést. 
 
Budapest, 2015. január 9. 
 
 
 Both Előd    Frey Sándor 
  a közgyűlés levezető elnöke  jegyzőkönyvvezető 
 
 
A jegyzőkönyv hiteléül: 
 
 
 Trupka Zoltán    Sik András 
 
 
 
Mellékletek 
 

1. Alapszabály a módosításokkal foglalt egységes szerkezetben 
2. Közgyűlési határozatok 
3. Jelenléti ív 


