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Jegyzőkönyv a Magyar Asztronautikai Társaság 2013. májusi Közgyűléséről 
 
 
Időpont:  2013. május 27. 14 óra 
Helyszín: ELTE TTK Északi tömb 0.87-es terem 

1117 Budapest, XI. Pázmány Péter sétány 1/A 
 
Jelenlévők:  
Almár Iván, Apáthy István, Bacsárdi László, Bejczy Károly, Benkó György, Bérczi Szaniszló, Both 
Előd, Deme Lívia, Fehér István, Frey Sándor, Gerhátné Kerényi Judit, Gerlei István, Gödör Éva, 
Hirn Attila, Horváth András Ferenc, Illés Erzsébet, Kereszturi Ákos, Király Péter, Kocsis Gábor, E. 
Kovács Zoltán Mécs Miklós, Schuminszky Nándor, Sik András, Síkhegyi Ferenc Solymosi János, 
Spányi Péter, Szabó József, Szijártó Lajos, Tátrallyay Mariella, Trupka Zoltán, Turányi Tamás, Vizi 
Pál Gábor, Zábori Balázs. 
 
Solymosi János, a MANT elnöke 14 órakor megnyitotta a Közgyűlést, majd megállapította, hogy az 
határozatképtelen. Ezért bejelentette, hogy a meghívóban írtak alapján a megismételt Közgyűlést 
azonos napirenddel 14.30-kor tartják, amely a jelenlévők számától függetlenül határozatképes lesz. 
Az addig hátralevő időre felkérte Kereszturi Ákost, hogy tartsa meg a „Vizes érdekességek a 
Marsról” című előadását. Az előadást rövid szünet követte. 
 
14.45 órakor Solymosi János megnyitotta a megismételt Közgyűlést, és megállapította, hogy az 
határozatképes. 
 
A hivatalos napirend előtt az elnök javaslatára a Közgyűlés egy perces néma felállással emlékezett 
meg Dr. Detrekői Ákos tagtársunkról. 
 
Ezután elnökünk szavazásra bocsátotta a meghívóban kiküldött napirendi pontokat: 
 

1. Beszámoló a 2012. évről 
2. Díjak átadása 
3. Gazdasági beszámoló a 2012. évről 
4. Közhasznúsági jelentés a 2012. évről 
5. Az Ellenőrző Bizottság jelentése 
6. A Magyar Asztronautikai Társaság 2013-as költségvetése 
7. Egyebek 

 
A Közgyűlés a napirendet egyhangúlag elfogadta. 
 
A Társaság elnöke a jegyzőkönyv vezetésére Deme Líviát, hitelesítésére Sik Andrást és Vizi Pál 
Gábort kérte fel, a Közgyűlés ezt egyhangúlag elfogadta. 
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1. Beszámoló a 2012. évről 
 
Bacsárdi László ismertette a 2012. évről szóló beszámolót (1. melléklet), valamint kitért a 2013. 
január óta történt, a Társaságunkat illető főbb eseményekre is: 

• Februárban segítettünk az első magyar műhold, a Masat-1 felbocsátásának első évfordulóját 
megünneplő nagyszabású rendezvény – egy előadássorozat és sajtótájékoztató – 
szervezésében, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (BME). Sikeresen 
lezajlott az idei Ionoszféra- és Magnetoszférafizikai Szeminárium március 7-9. között 
Kecskeméten, amiért külön köszönet illeti Kálmán Bélát, a szervező bizottság. Folytattuk 
szakmai kirándulásaink sorozatát: februárban, márciusban és májusban az ELTE 
Planetáriuma, egy alkalommal a FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatóriuma fogadta az 
érdeklődőket. Március 20–25. között Budapestre, az Erzsébet térre látogatott egy látványos 
európai vándorkiállítás, a European Space Expo. Az űrtevékenység mindennapi 
alkalmazásait népszerűsítő interaktív kiállítás sátrát benépesítették a látogatók, akik nem 
csak szakmai előadásokat – köztük tagtársainkét – hallgathattak meg, de a kiállítás egész 
időtartama alatt találkozhattak a MANT tevékenységét felvillantó vetített bemutatóval is. 
Április 6-án rendezték meg Szegeden a Magyarok a Marson. Az alkalmazott mérnöki 
tudományokban élen járó diákok számára évente megrendezett országos verseny idén a 
MANT fő támogatásával valósult meg. Április 12-én este, az űrhajózás napján (Gagarin 
űrrepülésének évfordulóján) kötetlen beszélgetést szerveztünk Budapesten. Május 1-jén 
Győrben voltunk a Jövő hídja rendezvényen, május 11-én (szombaton) 10 és 19 óra között 
részt vettünk a Felfedezők Napja rendezvényen a Millenáris D csarnokában. 

• Eközben lezárult a minden eddiginél több kategóriában (általános- és középiskolásoknak, 
egyéniben és csapatban is) és műfajban (esszé, rajz, tervezés, feladatmegoldás, filmkészítés) 
meghirdetett diákpályázatunk. Kialakult a győztesek sorrendje, ami április 12-én 14 órakor 
az ELTE Planetáriumában tartott ünnepélyes eredményhirdetésen ismertettünk.  

• Elkészül az Űrtan Évkönyv 2012-es kötete és megjelent az IAA angol-magyar űrszótár is.  
• Idén is lesz űrtábor, a helyszíne 2013-ban a Baranya megyei Alsómocsolád lesz, az 

időtartam július 7–13. A táborba a jelentkezés folyamatos.  
Bacsárdi László további bíztatott mindenkit, hogy ha módja van rá, rendszeresen látogassa a MANT 
honlapját és oldalunkat a Facebook közösségi portálon változó és bővülő eseménynaptárról itt 
értesülhet a leggyorsabban, illetve iratkozzon fel a mant_forum@ listára. 
 
Ezután elnökünk szavazásra bocsátotta, hogy a beszámolókról egyszerre vagy külön-külön 
szavazzon-e a Közgyűlés. Egyhangúlag az egyszerre való szavazás mellett döntött a Közgyűlés. 
 
2. Díjak átadása 
 
Solymosi János elmondta, hogy az Elnökség 2013. április 11-i ülésén döntött az idei MANT 
díjazottakról, ezeket a díjakat adjuk át most. 
 
Solymosi János megkérte Szabó József tagtársat, hogy ideiglenesen hagyja el a termet, majd 
elmondta, hogy az idei tiszteletbeli tagságra a MANT Elnöksége Szabó Józsefet tábornokot 
javasolja életművéért, a magyar űrhajós program vezetéséért. Bacsárdi László röviden ismertette 
tagtársunk eddigi eredményeit. 
 
Solymosi János jelezte, hogy a közgyűlésnek titkosan, szavazólapon kell szavaznia. Kiosztották a 
szavazólapot, majd megkérdezte a Közgyűlést, javasol-e valaki más tiszteletbeli tagot. Új névnek a 
szavazólapra történő felvételére javaslat nem érkezett. A szavazatok összeszámolására egy három 
fős testületet javasolt (Milánkovich Dorottya és Vizi Pál Gábor), a javaslatot a Közgyűlés 
egyhangúlag elfogadta. A tagok titkosan szavaztak, majd Solymosi János visszahívta Szabó 
Józsefet. 
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A Fonó Albert emlékérmet Dr. Király Péter fizikus kapta életpályájáért, és az Ionoszféra- és 
Magnetoszférafizikai Szemináriumokon rendszeresen tartott példaértékű összefoglaló előadásaiért. 
Bacsárdi László röviden ismertette tagtársunk hosszú és gazdag munkásságát.  
 
A Nagy Ernő emlékérmet Dr. Kereszturi Ákos planetológus kapta kutatásaiért, oktatási 
tevékenységéért és ismeretterjesztő tevékenységéért. Bacsárdi László röviden ismertette tagtársunk 
eddigi eredményeit. 
 
„A Magyar Asztronautikai Társaságért” oklevelet E. Kovács Zoltán az idei Ionoszféra 
Magnetoszférafizikai Szeminárium mintaszerű megrendezéséért, Dr. Kálmán Béla az idei 
Ionoszféra Magnetoszférafizikai Szeminárium mintaszerű megszervezésért, Szijártó Sándor a 2012-
es MANT Űrtábor szervezésében nyújtott tevékenységéért, Zámbori Balázs a MANT-ért végzett 
ismeretterjesztő tevékenységéért. 
 
A szavazás eredményének összeszámolása után Solymosi János kihirdette a tiszteletbeli tagságról 
való titkos szavazás eredményét. 

Dr. Szabó József 31 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
Solymosi János megállapította, hogy a titkos szavazással a közgyűlés a következő határozatot hozta. 
 

A Magyar Asztronautikai Társaság Közgyűlésének tiszteletbeli tagságról szóló 
határozata 
 
A MANT Közgyűlése az Elnökség javaslatára, a közgyűlésen lezajlott titkos szavazás 
alapján döntött tiszteletbeli tagságról. 
 
1. A MANT tiszteletbeli tagjává választotta Dr. Szabó József tábornokot életművéért, a 
magyar űrhajós program vezetéséért. 
 
A határozat 2013. május 31-én lép hatályba. 

 
Solymosi János megállapította, hogy a határozat a 1/2013. számú közgyűlési határozat. 
 
 
Szabó József röviden megköszönte a kitüntetést. 
 
3. Gazdasági beszámoló a 2012. évről 
 
Bacsárdi László ismertette a 2012. évről szóló gazdasági beszámolót (2. melléklet). 
 
4. Közhasznúsági jelentés a 2012. évről 
 
A következőkben Solymosi János felolvasta a Közhasznúsági jelentést (3. melléklet). 
 
5. Az Ellenőrző Bizottság jelentése 
 
Az Ellenőrző Bizottság elnökének Mihálka Györgynek a távollétében az Ellenőrző Bizottság 2012. 
évi beszámolóját Tátrallay Mariella olvasta fel (4. melléklet). 
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Hozzászólások az elhangzott beszámolókkal kapcsolatban: 
 

Nem volt hozzászólás.  
 
 
A hozzászólásokat követően Solymosi János elrendelte az együttes szavazást a beszámolókról. 
 

A Magyar Asztronautikai Társaság Közgyűlésének a Magyar Asztronautikai Társaság 
2012-es beszámolóinak elfogadásáról szóló határozata 

 
 

A MANT Közgyűlése a 2012. év működéséről szóló beszámolók meghallgatása után 
következő határozatot hozza. 
 
1. MANT Közgyűlése a MANT 2012. évi működéséről és tevékenységéről szóló elnöki-
főtitkári beszámolót, a gazdasági beszámolót, a közhasznúsági jelentést és az Ellenőrző 
Bizottság beszámolóját elfogadja. 
2. A MANT Közgyűlése köszönetet mond minden tagtársunknak, akik a 2012-es 
esztendőben valamint az elmúlt hónapokban munkájukkal illetve támogatásukkal segítettek 
a MANT tevékenységét. 
3. A MANT Közgyűlése köszönetét és elismerését fejezi ki a MANT vezetésének a 2012-es 
esztendőben végzett teljesítményéért. 
 
Az elfogadott beszámolókat e határozat melléklete tartalmazza. 
 
A határozat 2013. május 31-én lép hatályba. 
 

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta. Solymosi 
János megállapította, hogy a határozat a 2/2013. számú közgyűlési határozat. 
 
 
 
6. A Magyar Asztronautikai Társaság 2013-as költségvetése 
 
Bacsárdi László ismertette a Társaság 2013-ra tervezett költségvetését (5. melléklet). 
 
Horváth András: Van-e előrelépés az ügyvezető választás ügyében? Mi alapján kerül kiválasztásra? 
Bacsárdi László: A tervek szerint július 1-től kerül majd alkalmazásra, adminisztrációs okokból 
még nem került kiválasztásra. 
Tátrallyay Mariella: Valóban tartható az űrtábor tervezett bevétele? 
Bacsárdi László: 40 főre terveztük a tábori költségvetést, a jelentkezések után látjuk majd a pontos 
összeget. 
 
Solymosi János ezután szavazásra terjesztette fel a költségvetést. 
 

A Magyar Asztronautikai Társaság Közgyűlésének a Magyar Asztronautikai Társaság 
2013-as költségvetés-tervezetéről szóló határozata 

 
A MANT Közgyűlése az Elnökség előterjesztésére, a következő határozatot hozza. 

 
1. A MANT Közgyűlése elfogadja a Magyar Asztronautikai Társaság 2013-as költségvetés 
tervezetét. 
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Az elfogadott költségvetést e határozat melléklete tartalmazza. 

 
A határozat 2013. május 31-én lép hatályba. 

 
A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta. Solymosi 
János megállapította, hogy a határozat a 3/2013. számú közgyűlési határozat. 
 
 
 
7. Egyebek 
 
Almár Iván köszönetet mondott az IAA Angol-Magyar Űrszótár elkészítésében részt vett tagoknak, 
név szerint: Almár Iván, Apáthy István, Bacsárdi László, Both Előd, Frey Sándor, Haidegger Tamás, 
Hargitai Henrik, Kálmán Béla, Király Péter, Nagy Elemér, Rontó Györgyi, Sik András, Simon 
László és Szalai Sándor. 
 
Solymosi János megállapította, hogy több hozzászólás nincs, és bezárta a közgyűlést. 
 
 
 
Budapest, 2013. május 27. 
 
 
 Solymosi János   Deme Lívia 
  a MANT elnöke   jegyzőkönyvvezető 
 
 
A jegyzőkönyv hiteléül: 
 
 
 
 Sik András    Vizi Pál Gábor 
 
 
 
Mellékletek 
 

1. Elnöki/főtitkári beszámoló 
2. Gazdasági beszámoló 
3. Közhasznúsági jelentés 
4. Ellenőrző Bizottság beszámolója 
5. 2013-es költségvetés 
6. Közgyűlési határozatok 
7. Jelenléti ív 


