
A Magyar Asztronautikai Társaság közhasznúsági beszámolója a 2006-os évrıl 
 
A Fıvárosi Bíróság a Magyar Asztronautikai Társaságot (MANT) közhasznú szervezetté nyilvánította, így a 2006-os évrıl 
szóló MANT beszámolót is az 1997. évi CLVI. Törvény elıírásainak megfelelıen állítottuk össze. 
 
1. A MANT alapszabálya szerint folytatta közhasznú tevékenységét. Ezen belül: 
 

• rendszeresen megtartottuk a Társaság testületeinek összejöveteleit, illetve egy rendkívüli és egy jubileumi 
közgyőlést is lebonyolítottunk; 

• rendszeresen szerveztünk szakosztályi rendezvényeket; 
• megrendeztük szokásos ifjúsági esszépályázatunkat, az arra felkészítı konzultációt, valamint a pályázatok 

értékelését követıen az ünnepélyes eredményhirdetést; 
• részt vettünk szokásos nyári őrtáborunk lebonyolításában; 
• biztosítottuk hazánk képviseletét – két diákkal és egy kísérıvel – a Nemzetközi Őrtáborban; 
• a Soproni Csoportunkkal együttmőködve, illetve az MTA GGKI-vel közösen megrendeztük a XXV. 

Ionoszféra-Magnetoszféra Szemináriumot; 
• a Magyar Őrkutatási Irodával együttes társrendezıi voltunk az Őrnapnak; 
• a Magyar Őrkutatási Irodával együttes társrendezıi voltunk az Ifjúsági Fórumnak; 
• jubielumi közgyőlést tartottunk a Társaságunk legelsı jogelıdje megalakulásának 50. évfordulója tiszteletére; 
• szakmai kirándulást tartottunk a Jövı Házában az “Őrkutatási és őrhajózási kiállítás” bemutatásával; 
• együttmőködési keretmegállapodást kötöttünk a Jövı Házával; 
• megjelentettük az Őrkaleidoszkópot, valamint a Körlevelet; 
• megjelentettük az Őrtan Évkönyv 2006. évi – az Asztronautikai Tájékoztató 57. – kötetét; 
• megjelentettük Társaságunk és jogelıdei történetét összefoglaló kiadványunk elsı kötetét, valamint 

elıkészületeket tettünk a II. kötet megjelentetésére; 
• tagságunk képviselöi is jelen voltak a 2006. évi Nemzetközi Asztronautikai Kongresszuson. 

 
2. A pénzügyi helyzetünkrıl szóló beszámolót a Gazdasági Bizottság készítette el. 
 
Költségvetési támogatást a MTESZ-en keresztül kaptunk 65.433.- Ft értékben. 
 
A közhasznú tevékenységbıl befolyt éves összeg 622.000.- Ft-ot tett ki. 
Vállalkozási tevékenységünkbıl 432.000.- Ft folyt be. 
 
Mőködési költségekre pályázat útján is nyertünk el támogatást: a Magyar Őrkutatási Iroda közremőködésével az 
Informatikai Minisztériumtól 1.500.000.- Ft-ot kaptunk utólag a 2005. évi pályázatunk kifizetésének második részlete 
gyanánt (tehát már a 2006-os gazdasági évben történt az átutalás), a Nemzeti Civil Alap mőködési célokra még 2005-ben 
kiírt pályázatain összesen 442.000.- Ft-ot (ezt is már a 2006-os gazdasági évben kaptuk meg), továbbá az NKTH 
Mecenatúra pályázatán, az IAF 2005. éves tagdíjának fedezésére 166.330.- Ft-ot nyertünk el. 
 
Személyi jövedelemadójuk 1%-nak felajánlásával tagjaink összesen 768.849.- Ft-tal támogatták munkánkat. 
 
Társaságunk – amellett, hogy 2006 folyamán figyelemre méltóan sokrétő tevékenységet folytattunk – a 2006-os gazdasági 
évet 1.853.000.-Ft veszteséggel volt kénytelen zárni. Ez kihatásaiban a 2007. év elsı felére látványosan nyomja rá bélyegét. 
 
3. A MANT tevékenységének mind szakmai, mind pedig pénzügyi vonatkozásait, valamint ezek törvényi megfelelését a 
MANT Ellenırzı Bizottsága áttekintette, és azt rendben találta. 
 
4. A MANT tisztségviselıi munkájukért ellenszolgáltatásban nem részesültek. 
 
5. A MANT továbbra is képviseli nemzetközi szervezetekben (pl. Nemzetközi Asztronautikai Szövetség) Magyarországot. 
Kapcsolattartónk 2006-ban is dr. Almár Iván volt. 
 
Budapest, 2007. június 5. 
 

Dr. Horváth András 
   a MANT elnöke  
    


