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A Magyar Asztronautikai Társaság 2014. évi közhasznúsági jelentése  
 
Társaságunk közhasznú szervezetként működik. Alapszabályunk (II. 3. pont) 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. 
 
A 2014. évvel kapcsolatban: 

 Intézőbizottságunk 3 alkalommal, az Elnökség 2 alkalommal ülésezett. 
 Külkapcsolatok: a MANT 2014-ben is jelen volt a Nemzetközi Asztronautikai 

Szövetség (IAF) éves közgyűlésén. A Nemzetközi Világűrkongresszus alatt vacsorát 
szerveztünk a magyar résztvevők számára. Együttműködési megállapodást írtuk alá a 
Space Generation Advisory Councillal (SGAC). 

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

 Megjelentettük az Űrtan Évkönyv 2013 kötetet. 
 2014 során is adtunk át kitüntetéseket: 

o tiszteleti tag: Dr. Pap László 
o Fonó Albert emlékérem: Dr. Szalai Sándor 
o Nagy Ernő emlékérem: Trupka Zoltán 
o Magyar Asztronautikai Társaságért oklevél: Elek László, Hefelle Glória, 

Milánkovich Dorottya 
 Diákpályázatot szerveztünk általános és középiskolás diákok számára, 

Űrturizmus - Civilek a világűrben címmel. 
 2014. június 22-28. között Felsőtárkányban rendeztük meg a MANT szokásos éves 

űrtáborát. 
 Tagjainknak szakmai kirándulást szerveztünk 
 Szakmai kiállítóként részt vettünk a Felfedezők napja (2014. május 17.) valamint a  

Tudományok és Tehetségek Kertje tudománynépszerűsítő rendezvényen Budapesten 
(2014. szeptember 19.). 

 
Az anyagi kérdésekről szólva:  

 Ősszel megérkezett számlánkra a 2013-as SZJA 1%-os felajánlások összege (519.374 
Ft). A 2012-es SZJA 1% felajánlásokat 2013 őszén kaptuk meg, 2014-ben költöttük el 
(ez az összeg 572 418 Ft volt.)  

 A Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal 2013 őszén kötött támogatási szerződést 
(összeg: 2 millió forint) teljesítettük 2014 tavaszán, és 2014 őszén egy új szerződést 
kötöttünk (összeg: 2,5 millió forint). „A Magyar Asztronautikai Társaság űrkutatási 
ismeretterjesztő és oktatási tevékenysége (2010)” tárgyú, URKUT_10-1-2011-0037 
azonosítószámú, 3 600 000 Ft összegű pályázatának futamideje: 2013. július 1 – 2014. 
június 30.) volt. A Hétköznapi Tudomány projektnek, amelynek a Viking Zrt. volt a fő 
kedvezményezettje, a MANT pedig alvállalkozóként vett részt benne.  

A MANT elmúlt évi konkrét tevékenységéről az elnöki-főtitkári beszámolóban, a 2014-es 
gazdasági év egyenlegéről a gazdasági beszámolóban találhatnak további információkat. 
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