
www.mant.hu 1 

 
 
2006. VII-VIII. szám                                      július-augusztus 
 
Magyar Asztronautikai Társaság 
Gazdasági Bizottsága 

Beszámoló a 2005. évi tevékenységr�l 
Tisztelt Közgy�lés! 
 
Az Alapszabály szellemében az Elnökség a Társaság éves beszámolóját megvitatta, majd azt a Közgy�lés elé terjeszteni 
javasolta  – jóváhagyásra.  
A 2005. évr�l szóló beszámolót a Gazdasági Bizottság a bizonylati alátámasztás helyességének ellen�rzésével, a mérleg 
mellékletét képez� okmányok és leltárak meglétével megvizsgálta, és megfelel�nek találta. 
 
Az Eredménykimutatás bevételi oldala. A MANT összes bevétele a 2005. évben 6.173.000 Ft volt, ami 178.000 Ft 
emelkedés az ezt megel�z� évhez képest. Az összes közhasznú tevékenység bevétele 70.000 Ft-tal növekedett, amit új 
elem, a vállalkozási tevékenység egészített ki. A közhasznú tevékenység bevételei és az egyéb bevételek csökkentek, 
amit a tagdíjbevétel megduplázódása ellensúlyozott. Az adó 1%-ból befolyt támogatás összege tovább növekedett, 687 
eFt-ra. 
 
Az Eredménykimutatás ráfordítás oldala. A szervezet közhasznú tevékenységekre fordított ráfordításai csökkentek a 
2004. évihez képest, 5903 eFt-ra. A csökkenést az anyagjelleg� ráfordítások lefaragásával lehetett elérni, mely az összes 
ráfordítás 60%-at teszi ki (a korábbi 67%-hoz képest). A tárgyévi közhasznú eredmény 162 eFt nyereség volt. 
 
Mérlegelemzés. A mérlegf�összeg 3291 eFt-ot tett ki, mely 234 eFt növekedést jelent a tavalyi évhez képest. A 
befektetett eszközök csökkenését (141 eFt-ra) és a forgóeszközök csökkenését (2736 eFt-ra) az aktív id�beli 
elhatárolások növekedései (414 eFt-ra) ellentételezték. Ez a következ� id�szakban eredményt csökkent� tétel lesz. 
A forrás oldalon a rövid lejáratú kötelezettségek 20 eFt-os növekedése (261 eFt-ra) és a 2004. évi eredmény átvezetése 
mellett a passzív id�beli elhatárolások csökkenése (18 eFt-ra) voltak a mozgások.  

A mérlegtételek: 
 
Tárgyi eszközök 141.000 Ft Saját t�ke 3.012.000 Ft 
Készletek 33.000 Ft Rövid lejáratú 

kötelezettségek 
261.000 Ft 

Követelések 278.000 Ft Passzív id�beli 
elhatárolások 

18.000 Ft 

Pénzeszközök 2425.000 Ft   
Aktív id�beli 
elhatárolások 

414.000 Ft   

Eszközök összesen 3291.000 Ft Források összesen 3291.000 Ft 
 
A Társaság a 2005. évet 162.000 Ft nyereséggel zárta. 
 
Tisztelt Közgy�lés! A fentiek alapján javasolom a MANT éves beszámolójának elfogadását.  
 
Budapest, 2006. május 25. 
 
 

Burger Csaba sk. 

 

 
 

A Magyar Asztronautikai Társaság körlevele 
 

1027  Budapest,  F�  utca  68.      Postacím:  1371  Budapest,  Pf.  433.   
Tel/fax/üzenetrögzít�:  (06-1) 201-84-43   e-mail: mant@freemail.hu     
www.mant.hu                Számlaszám: 10300002-20617536-00003285  

.  



www.mant.hu 2 

Az Ellen�rz� Bizottsági jelentése a 2005. évi tevékenységr�l 
 

I. 
 

Alapszabályunk a MANT célját úgy határozza meg, hogy az az �rtan m�velése, a világ�r-kutatással 
kapcsolatos szakmai ismeretek terjesztése, az �rtan által elért új ismeretek hasznosítása a világ�r és ezen belül a Föld 
védelmére az új kutatási eredmények széleskör� terjesztése útján, az ilyen irányú közm�vel�dés el�segítése, az 
�rtanban foglalt tudományágak közti együttm�ködés el�mozdítása. 

 
Az Alapszabály ennek megfelel�en határozza meg az e célok megvalósítását szolgáló konkrét célokat és azok 

eszközeit. Társaságunk az 1989. évi II. törvény keretei közt m�köd� társadalmi szervezet, amely ezen belül az 1997. évi 
CLVI. törvényben el�írt követelményeket vállalva közhasznú szervezetként végzi tevékenységét.  
Ilyen tudományos tevékenységként az Alapszabály a következ�ket emeli ki: 

 
• tudományos tevékenység; 
• oktatás, nevelés, képességfejlesztés, tehetségkutatás, ismeretterjesztés; 
• kulturális örökség ápolása, tudománytörténet.  

 
Az Ellen�rz� Bizottság feladata annak vizsgálata, hogy a Társaság m�ködése megfelel-e az Alapszabálynak. 

Az Alapszabályhoz igazodó m�ködés figyelemmel kísérését /ellen�rzését/ az Elnökségben és az Intéz� Bizottságban 
biztosított képviselete tette lehet�vé. Az Ellen�rz� Bizottság így megállapíthatja, hogy a Társaság a tevékenységét az 
Alapszabályához mindenben alkalmazkodva folytatta. 
 

A közhasznúsági feladatok teljesülésével kapcsolatban a f�titkári beszámoló és a közhasznúsági jelentés valós 
képet ad arról, hogy a bennük kiemelt tevékenységek a törvényben körvonalazott, az Alapszabályban részletezett 
közhasznúságnak megfelelnek. 
 

II. 
 

A Gazdasági Bizottság jelentésében foglaltak vizsgálatának eredménye az alábbiakban foglalható össze: 
Megállapítottuk, hogy 
 
a.) a mérleg és eredménykimutatás eredeti bizonylatokkal, okmányokkal megfelel�en alá van támasztva; 
b.) a leltárak a valóságot tükrözik; 
c.) az alapbizonylatok formai és tartalmi szempontból megfelelnek az el�írásoknak; 
d.) a személyi kifizetések – ideértve az adó- és járulék-levonásokat – megfelel�en dokumentáltak; 
e.) a közhasznúsági jelentésben foglalt cél szerinti juttatások és támogatások felhasználása megtörtént. 

 
Az Ellen�rz� Bizottság a fentiekhez szükségesnek tartja az alábbi megjegyzéseket f�zni: 

 
1. A tagdíjbevételnek a Gazdasági Bizottság jelentésében említett megduplázódása nem vonatkozik az egyéni 

tagok által fizetett tagdíjakra. Szükségesnek tartjuk Társaságunk tagságát megfelel� módon tagdíj-fizetési 
kötelezettségükre emlékeztetni. 

 
2. A leltárakat az Ellen�rz� Bizottság rendben találta, de bizonytalan és ezért tisztázandó az egyesületi 

helyiségeinkben általunk használt bútoraink tulajdonjoga. 
 

3. Kiemeljük a bizonylatok szúrópróbaszer� vizsgálata kapcsán tapasztalt pontosságot, ellen�rizhet�séget, ami a 
lelkiismeretes adminisztrációnak köszönhet�. 

 
Az Ellen�rz� Bizottság mindezek alapján a közhasznúsági jelentésben és a Gazdasági Bizottság jelentésében 

foglaltakat valósnak ítéli, és elfogadni javasolja. 
 
Budapest, 2006. május 25. 
 
 

  Dr. Gál Gyula sk. 
      az Ellen�rz� Bizottság elnöke 

 


