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2008. II. szám                                           február 
 
VII. Ifjúsági Fórum 
 
A szokásostól eltérıen idén februárban is lesz Ifjúsági Fórum. A MANT és a Magyar Őrkutatási Iroda közös 
rendezvényének résztvevıi az őrcsillagászat, a világőrjog, a mőholdas meteorológia témái mellett ízelítıt 
kaphatnak abból, hogy halad a hazai egyetemisták részvételével épülı tudományos mőhold megépítése. 
Jelentkezni lehet Horvai Ferencnél a horvai@hso.hu címen, a belépés díjtalan.  
Idıpont: 2008. február 28. 10 órától várhatóan 13 óráig, 
Helyszín: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium – Zöld Galéria (1011 Budapest, Fı u. 44-50.)  
A részletes programot az Ifjúsági Fórum elıtt a MANT és a MŐI honlapján is közzétesszük. 
 

— ���� — 
 
Az Intézıbizottság 2007. december 14-i  ülésen történt: 
 

• a módosított Alapszabály elıkészítése; 
• az új Ügyrend elıkészítése (elfogadott változatát lásd a túloldalon); 
• tanácskozás az ESA gyerekek számára szervezıdı nyári őrtáboráról. 

 

—  ☺☺☺☺  — 
 

Ismét gazdagodott azok listája, akik a MANT-ot tagdíjuk megtoldására küldtek támogatást! Igyekeztünk 
névsorba szedni az adományozókat: 
dr. Ádám József, Bukovics Károly, Fenesi Ferenc, dr. Gánti Tibor, Kiss Gábor, Kiss Imre, Németh Ferenc, 
dr. Pintér Ferenc, Ponori Thewrwk Aurél, dr. Szabó József, Szakács László, Teleki Péter, dr. Varga József, 
Veress Tibor. 
 
Kiemelkedı mértékő összeggel – a plafon öt számjegyő!! – támogatták a MANT-ot (szintén névsorba 
rendezve): 
Drabik Krisztián, dr. Elkán Károly, dr. Fejes István, Füleki Sándor, Galambos Tibor, Halasi József, 
Hegedős János, Hernádi Ferenc, Köröcz Gyula, dr. Magyari Béla, dr. Mihály Szabolcs, dr. Óvári Gyula,  
Pechlof Gabriella, dr. Sipos András Árpád. 
 
Mindannyiuknak köszönjük, és reméljük, hogy a támogatók lapzártakor félbemaradt listája tovább bıvül! 
 

 

– 1%   – 
 

Ismét megkérjük minden kedves Tagtársunkat, adójának felajánlható 1 %-át áldozza Társaságunk céljaira,  
s ha megteheti, beszélje rá erre hozzátartozóit, barátait, ismerıseit is. Mint arról korábban is már beszámoltunk, 
2007-ben több mint hatszázezer forinttal sikerült gyarapodnunk ilyenformán! A felajánláshoz szükséges őrlapot – 
terjedelme miatt – már nem találjuk közlésre alkalmasnak, ám az adószámunkat értelemszerően lehet azon 
megjelölni.  

Köszönjük jó szándékát és segítségét! 
 

Adószámunk változatlan: 19011084-1-41 

 

 
 
 

A Magyar Asztronautikai Társaság körlevele 
 

1027  Budapest,  Fı  utca  68.      Postacím:  1371  Budapest,  Pf.  433.   
Tel/fax/üzenetrögzítı:  (06-1) 201-84-43   e-mail: mant@freemail.hu    
www.mant.hu                Számlaszám: 10300002-20617536-00003285  
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A Magyar Asztronautikai Társaság Ügyrendje 
 
 
A Magyar Asztronautikai Társaság (a továbbiakban MANT, illetve egyesület) Elnöksége az 
Alapszabály 11. paragrafusa 2. pontjának rendelkezése szerint az egyesületi célok 
megvalósítása érdekében, a Társaság mőködésének ügyrendi szabályait az alábbiak szerint 
állapítja meg. 

1. A MANT szakmai és szervezeti munkáját az Alapszabálynak és az Elnökség döntéseinek 
megfelelıen az elnök irányítja. A fıtitkár az elnök irányításával folyamatosan szervezi a 
Társaság teljes adminisztrációját. A fıtitkárt akadályoztatása esetén a fıtitkárhelyettesek 
egyike, az elnököt távolléte esetén az alelnökök egyike helyettesíti a szakmai 
koordinálásban. 

2. A MANT pénzeszközei feletti rendelkezési jogot az Elnökség döntései alapján az 
egyesület elnöke és a fıtitkár együttesen gyakorolja. 

3. A Társaság elnöke ellátja a MANT képviseletét más szakmai szervezetekkel folytatott 
tárgyalásokon. Vezeti a közgyőléseket és az Elnökség üléseit. Akadályoztatása esetén az 
egyik alelnök látja el az elnök belsı szervezeti feladatait. 

4. Az egyesület fıtitkára, az elnök irányításával szervezi a MANT teljes adminisztrációját, 
ellátja a helyi- és szakcsoportok feletti felügyeletet, irányítja a MANT kiadói tevékenységét 
(pl. Őrkaleidoszkóp, Őrtan évkönyv stb.), ismeretterjesztı munkáját, a Társaság 
rendezvényeinek lebonyolítását. Ugyancsak a fıtitkár felelıs a MANT internetes 
szolgáltatásaiért. A fıtitkár irányító tevékenységet lát el, feladatainak végrehajtásában a 
MANT bármely tagja segítheti munkáját. 

5. Az egyesület pénzeszközei felett az elnök és a fıtitkár együttesen rendelkeznek. Az 
egyesület gazdasági ügyeit a fıtitkár irányításával a Titkárság intézi. Az 500 ezer Ft-ot 
meghaladó készpénzes kifizetésekrıl az Elnökséget a kifizetést követı nyolc napon belül 
tájékoztatni kell, azonban mindenkor elınyben kell részesíteni a MANT folyamatos 
mőködésének biztosítását. 

6. Az Alapszabály 11. paragrafusának 2. pontja alapján jelen Ügyrend az utalványozási 
jogot az alábbiak szerint állapítja meg. A Társaság gazdálkodásáért az elnök és a fıtitkár 
együttesen felel, mindenkor szem elıtt tartva a zavartalan mőködés biztosítását. A MANT 
bankszámlája felett a  PTK. 222 §-nak megfelelı meghatalmazottak:  

Dr. Horváth András elnök, lakcíme: Budapest, 1107 Üllıi út 130., 
Dr. Kelemen János fıtitkár, lakcíme: Budapest, 1022 Lóczy Lajos u. 8. 

A fentiek a számla feletti rendelkezési jogosultsággal megbízhatják a mindenkori 
fıtitkárhelyetteseket, alelnököket és a gazdasági ügyintézıt. 

7. Ezen Ügyrendet a MANT Elnöksége 2007. december 14-i ülésén jóváhagyólag elfogadta. 

 
Budapest, 2007. december 14. 
                                  

                              Dr. Horváth András sk.       Dr. Kelemen János sk. 
                                                 a MANT elnöke           a MANT fıtitkára 


