
A Magyar Asztronautikai Társaság 2009. 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. 
 
2009. június 16-án a MANT tisztújító közgyőlésén társaságunk vezetısége megváltozott, 
azóta tevékenységünk aktívabb lett a korábbi évekhez képest. 
 
Intézıbizottságunk négyszer ülésezett. 
 
Elnökségünk két alkalommal tanácskozott, illetve megtartottuk a szokásos évzáró 
összejövetelt is – ez utóbbi rendhagyó módon a Központi Asztronautikai Szakosztály 50 éves 
jubileumi ünnepségének része volt. 
 
Októberben új ügyrendet fogadott el a MANT, illetve folyamatosan dolgozunk azon, hogy 
egy minden tekintetben korszerő és rugalmas Alapszabályt tegyünk le a tisztelt Tagságunk 
elé. 
 
Külkapcsolatunk egyik jelentıs vonatkozása, hogy a MANT 2009-ben is delegált résztvevıt a 
Nemzetközi Asztronautikai Szövetség 60. kongresszusára. 
 
2009 során is adtunk át kitüntetéseket: 

- tiszteleti tagság: Ponori Thewrewk Aurél  
- Fonó Albert emlékérem: Kelemen János 
- Nagy Ernı emlékérem: Horvai Ferenc 
- MANT-oklevelet kapott: Lantos László, Sipos Attila és Vizi Pál Gábor. 

 
Az anyagi kérdésekrıl szólva:  

- Az SZJA 1% felajánlásokból kevés híján hétszázezer Ft győlt össze, köszönhetıen a 
tisztelt Tagság lelkesedésének. 

- Örömmel jegyzem meg, hogy az extra tagdíj kipótló felajánlásokból plusz másfélszáz-
ezer Ft nagyságrendő többlet győlt össze! 

- 2009 során is pályáztunk, s többnyire sikerrel. A Közlekedési és Vízügyi 
Minisztérium  pályázata mellett – amelyben a mindig is stabilan támogató hátterünk a 
Magyar Őrkutatási Iroda! – a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal, illetve a 
Nemzeti Civil Alap támogatta mőködésünket, rendezvényeinket, illetve az IAF 
tagságunk anyagi terheit. 2009-ben a Nemzetközi Őrtáborba kiutaztatott diákok 
útiköltségére is pályáztunk – itt az érintettek lakóhelyének önkormányzatai voltak 
támogatóink. 

 
A MANT elmúlt évi konkrét tevékenységérıl a fıtitkári beszámolóban, a 2009-es gazdasági 
év egyenlegérıl a Gazdasági Bizottság jelentésében találhatnak további információkat. 
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Tisztelt Tagság! 

 
Társaságunk a felsoroltak alapján 2009-ben is eredményes évet zárt. Egyrészt eddigi 

rendszeres feladatainkat teljesítettük, másrészt méltó módon megünnepeltük a MANT 
jogelıdjének 50. születésnapját.  

A 2009-os évet stabil anyagi helyzetben kezdtük, és optimizmusunkat erısítette, hogy 
a korábbi években megszokott módon elnyert pályázataink is anyagi biztonságot sugalmaztak. 
Az év során azonban a beérkezni nem akaró pályázati támogatásokra várva a biztonságunk 
alapját képezı tartalékainkat elkezdtük felélni. Anyagi helyzetünk ezért az év végére 
válságosra fordult, így átmeneti kölcsönre is szorultunk. Ebben az idıszakban ügyvezetınk 
fizetése is akadozott, viszont elmondhatjuk, hogy a külsı kötelezettségeinket mindenkor 
maradéktalanul teljesítettük! 

Jelen pillanatban a MANT-nak már ismét minden anyagi tartaléka elfogyott, egyik 
napról a másikra élés jellemzi. Ha a 2010-ben esedékes pályázati támogatásainkat megkapjuk, 
az is csak az eddig felhalmozódott kötelezettségeink teljesítésére és még pár hónapos 
vegetálásra elegendı. Noha egy-egy programunk végrehajtásához rendelkezünk pályázati 
forrásokkal, azok elsısorban csak a megjelölt célra fordíthatóak és a MANT mőködtetésére 
nem igazán használhatóak.  

A MANT mőködése jelen pillanatban az idejüket és energiájukat önként feláldozó 
tagtársaink lelkesedésén alapul. Ezért minden tisztelet és elismerés megilleti azokat az (akár 
fiatal, akár tapasztaltabb) tagtársainkat, akik szervezik rendezvényeinket, létrehozzák és 
mőködtetik internetes oldalainkat. Tisztelet azoknak, akik ebben az igen nehéz helyzetben is 
dolgoznak, lelkesednek Társaságunkért. 

Mind az elmúlt évben elért eredményeink, valamint a közeljövı borús kilátásai is arra 
késztetnek, hogy minden tagtársunkat ezúton is arra kérjem, tegyünk meg együtt mindent a 
MANT továbbélése, céljaink elérése és feladataink elvégzése érdekében. 
 
A fentiekbıl, valamint a közgyőlésünkre elıkészített további beszámolókból is kitőnik, hogy 
a Magyar Asztronautikai Társaság 2009. évi tevékenysége megfelelt a közhasznúság törvényi 
és Alapszabályt követı követelményeinek. 
 
 
Budapest, 2010. április 16. 
 
 Solymosi János  
 a MANT elnöke 
 


