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A Magyar Asztronautikai Társaság 2016. 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 2016. évvel kapcsolatban: 

 Intézőbizottságunk 3 alkalommal (04.01., 08.09., 12.09.), az Elnökség 2 alkalommal (04.29., 
09.08.) ülésezett. A kapcsolódó elektronikus levelezőlistákon folyamatos volt a munka és a 
kommunikáció. 

 Külkapcsolatok: a MANT 2016-ban is jelen volt a Nemzetközi Asztronautikai Szövetség (IAF) éves 
közgyűlésén. A Nemzetközi Világűrkongresszus alatt vacsorát szerveztünk a magyar résztvevők 
számára. Együttműködési megállapodásunk a Space Generation Advisory Councillal (SGAC) 
továbbra is él, több közös rendezvényt szerveztünk. 

 Megjelentettük az Űrtan Évkönyv 2015 kötetet. Folyamatosan jelentettük meg tagjainknak szóló 
kiadványunkat (Körlevél, Elektronikus Hírlevél) és híreinket a MANT honlapján. 

 Tagjainknak szakmai kirándulásokat, látogatásokat szerveztünk. 

 2016 során is átadtunk kitüntetéseket: 

 tiszteleti tagot avattunk Dr. Szalai Sándor személyében; 

 Nagy Ernő-díjat kapott Zombori Ottó a csillagászat és űrkutatás területén végzett több 
évtizedes ismeretterjesztő, oktató munkájáért, valamint a MANT Űrtábor hét éves 
táborvezetői tevékenységért; 

 Magyar Asztronautikai Társaságért oklevelet kapott Arnócz István a 2016-os nyári MANT 
Űrakadémia szervezési tevékenységért. 

 Diákpályázatot szerveztünk általános és középiskolás diákok számára, "Takarítás a világűrben" 
címmel. 

 Februárban, áprilisban, szeptemberben és novemberben Űrakadémia Klubot szerveztünk az 
SGAC-vel közösen; rendezvénnyel ünnepeltük Űrkutatás Napját (2016.10.21.) 

 Kétnapos konferencia társszervezőjeként nemzetközi űrkutatási konferenciát rendeztünk H-SPACE 
2016 címmel (2016.02.25-26), és társszervezői voltunk a Geomatika Szemináriumnak (2016. 11. 
10-11.) 

 Szakmai kiállítóként részt vettünk a Felfedezők napján (2016. május 21.), (diákpályázatunk 
díjátadóját is ott tartottuk), valamint a részt vettünk a Kutatók éjszakáján is (2016.09.30.). 

 2016. július 3-9. között Debrecenben rendeztük meg a MANT szokásos éves űrtáborát. 

 2016. augusztus 11-14. között Gödöllőn sikerrel rendeztük meg a második Űrakadémiát. 

 Folyamatosan végeztünk űrtevékenységgel kapcsolatos ismeretterjesztést. 
 

 Ősszel megérkezett számlánkra a 2015-ös SZJA 1%-os felajánlások összege (412.191 Ft).  

 A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) IKF/541/2015-NFM_SZERZ számú, 3,5 MFt-os 
támogatási szerződése 2015. december 22-én lépett életbe. A Támogatóval történt előzetes 
egyeztetés alapján a feladat ellátását a MANT saját kockázatára 2015. július 1. napján megkezdte, 
de a tevékenységek átnyúltak 2016-ra is. A szerződés 2016. május 16-án zárult, a 2016-os évre 
2.663.400 Ft támogatást számolhattunk el. 

 
A MANT elmúlt évi konkrét tevékenységéről az elnöki-főtitkári beszámolóban, a 2016-os gazdasági 
év egyenlegéről a gazdasági beszámolóban találhatnak további információkat. 
 

Budapest, 2017. május 26. 
 

Bacsárdi László 
főtitkár 

 

Solymosi János 
elnök 


