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A Magyar Asztronautikai Társaság 2018. 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 2018. évvel kapcsolatban: 

 Intézőbizottságunk 3 alkalommal (március 2., május 25., november 8.), az Elnökség 4 alkalommal 
(március 9., június 1., szeptember 14., november 22.) ülésezett. A kapcsolódó elektronikus 
levelezőlistákon folyamatos volt a munka és a kommunikáció. 

 Külkapcsolatok: a MANT 2018-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 2017 kötetet. Folyamatosan jelentettük meg tagjainknak szóló 
kiadványunkat (Körlevél, Elektronikus Hírlevél) és híreinket a MANT honlapján. 

 Tagjainknak szakmai kirándulásokat, látogatásokat szerveztünk. 

 2018 során is átadtunk kitüntetéseket: 

 tiszteleti tagot avattunk Solymosi János személyében; 

 Fonó Albert-díjat kapott Bacsárdi László az űrkutatásban végzett kutatói tevékenységéért; 

 Nagy Ernő-díjat kapott Székely Anna Krisztina az űrkutatás területén végzett  ismeretterjesztő 
munkájáért; 

 Diákpályázatot szerveztünk általános és középiskolás diákok számára, „Az Apollo–11 
holdraszállásának 50. évfordulója " címmel. 

 Februárban, októberben és decemberben Űrakadémia Klubot szerveztünk az SGAC-vel közösen; 
rendezvénnyel ünnepeltük az Űrkutatás Napját (2018.10.09.) 

 Kétnapos konferencia társszervezőjeként nemzetközi űrkutatási konferenciát rendeztünk H-
SPACE 2018 címmel (2018.02.15-16). 

 2018.04.11-13 között a BME-vel közösen Budapesten szerveztük meg a 2nd Symposium on Space 
Educational Activities c. nemzetközi konferenciát. 

 Szakmai kiállítóként részt vettünk a Felfedezők napján (2018. április 28., diákpályázatunk 
díjátadóját is ott tartottuk), valamint a részt vettünk a Tudományok Fővárosa rendezvényen is 
(2018.09.23.). 

 2018. július 8-14. között Zalaegerszegen rendeztük meg a MANT szokásos éves Űrtáborát. 

 2018. augusztus 2-5. között Gödöllőn sikerrel rendeztük meg a negyedik Űrakadémiát. 

 Folyamatosan végeztünk űrtevékenységgel kapcsolatos ismeretterjesztést. 
 

 Ősszel megérkezett számlánkra a 2017-es SZJA 1%-os felajánlások összege (424 583 Ft).  

 A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) IKF/345/2017-NFM_SZERZ számú, 9,73 MFt-os 
támogatási szerződése 2017. május 5-én lépett életbe. A Támogatóval történt előzetes egyeztetés alapján 
a feladat ellátását a MANT saját kockázatára 2017. március 1. napján megkezdte, a 2017-ben fel nem 
használt összeget (5,2 MFt) 2018. május 31-ig felhasználta, az elszámolást és a szakmai beszámolót 
határidőben benyújtottuk. 

 Október 31-től él a Külgazdasági és Külügyminisztériummal kötött 9,73 MFt összegű, 
KKM/44762/2018/Adm. számú támogatási szerződés, melynek felhasználása 2019. május 15-ig tart. 
 
A MANT elmúlt évi konkrét tevékenységéről az elnöki-főtitkári beszámolóban, a 2018-as gazdasági év 
egyenlegéről a gazdasági beszámolóban találhatnak további információkat. 
 
Budapest, 2019. május 10. 
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