
A Magyar Asztronautikai Társaság 2011. évi közhasznúsági jelentése  
 
 
Társaságunk az 1997. évi CLVI. törvény szerinti közhasznú szervezetként működik. Ennek 
megfelelően Alapszabályunk (II. 2. § 2. pont) ilyen közhasznú tevékenységként jelöli meg az 
űrkutatással kapcsolatos tudományos munkát, oktatást, nevelést, ismeretterjesztést, 
tehetségkutatást, a kulturális örökség (tudománytörténet) ápolását, a világűr békés célú 
kutatásának és felhasználásának előmozdítását. 
 

• Intézőbizottságunk négy alkalommal, az Elnökség pedig egy alkalommal ülésezett (a 
november végére meghirdetett ülés határozatképtelen lett volna, ezért 2012. január 
elejére halasztottuk). 

• Külkapcsolatunk egyik jelentős vonatkozása, hogy a MANT 2011-ben is delegált 
résztvevőt a Nemzetközi Asztronautikai Szövetség 62. kongresszusára. A kongresszus 
alatt magyar vacsorát szerveztünk az IAC magyar résztvevői számára. 

• Folyamatosan jelentettük meg tagjainknak szóló kiadványunkat (Körlevél és 
Űrkaleidoszkóp) és híreinket, amelyeket a MANT honlapján mindenki számára 
elérhetővé tettük.  

• 2011 során is adtunk át kitüntetéseket: 
o tiszteleti tagság: Bán András 
o Fonó Albert emlékplakett: dr. Gál Gyula 
o Nagy Ernő emlékérem: Zloch Istvánné 
o Magyar Asztronautikai Társaságért oklevél: dr. Hegedüs Tibor, Kocsis Gábor 

• Diákpályázatot szerveztünk általános és középiskolás diákok számára, Ember az 
űrben – Gagarin öröksége címmel. 

• 2011. július 3-9. között Sátoraljaújhelyen rendeztük meg a MANT szokásos éves 
űrtáborát, 22 résztvevővel. A MANT Űrtábor 2011 helyszíne a sátoraljaújhelyi 
Magyar-Szlovák Két Tanítási Nyelvű Nemzetiségi Általános Iskola és Kollégium 
központtal Sátoraljaújhely város közigazgatási területe volt, a tábor házigazdája 
Kuczik Júlia, a táborvezető Zombori Ottó volt. 

• 2011 nyarán egy tanárt (Szíjártó Sándor) delegáltunk az amerikai Nemzetközi 
Űrtáborba, 2011 őszén pedig egy látássérült fiatalt és egy kísérőt a látássérülteknek 
szóló amerikai űrtáborba. 

 
Az anyagi kérdésekről szólva:  

• Az SZJA 1% felajánlásokból 768.240 Ft gyűlt össze, köszönhetően a tisztelt Tagság 
lelkesedésének. 

• 2011 során is pályáztunk állami pályázatra. A Nemzeti Civil Alap támogatta 
működésünket, 400.000 Ft értékben. 

 
A MANT elmúlt évi konkrét tevékenységéről az elnöki-főtitkári beszámolóban, a 2011-es 
gazdasági év egyenlegéről a gazdasági jelentésében találhatnak további információkat. 
 
Budapest, 2012. május 31. 
 
 Solymosi János  
 a MANT elnöke 
 


