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2009. IX. szám             szeptember 
 

 

Kedves Tagtársak! 
 

Ez az elsı alkalom, hogy a Körlevél hasábjain keresztül köszönthetem Önöket. Az 
elmúlt hetek során a júniusi tisztújítás során választott Elnökséggel, Intézıbizottsággal és 
fıtitkárral azon dolgoztunk, hogy bizonyos területeken megújítsuk társaságunk 
mőködését. Új alapokra helyezzük a fiataloknak szóló eddigi esszépályázatot, 
együttmőködve egy másik civil szervezettel nyitunk a látássérültek felé; megszólítjuk a 
középiskolás tanárokat egy, a jövı évi Nemzetközi Őrtáborban való részvételre 
vonatkozó tanári pályázattal, és még hosszú a lista... 

Mégsem errıl szeretnék most szólni, hanem a késıi postáról. Jelen pillanatban 
egyesületünk mőködése döntı mértékben a pályázatainktól függ. Dolgozunk azon, hogy 
hosszú távon ez a helyzet megváltozzék, ám jelenleg különösen érzékenyen érint 
bennünket, hogy egy már elnyert és megítélt összeget – amelynek mértéke nem 
elhanyagolható a költségvetésünket tekintve – hónapok óta nem utalnak át számunkra. 
Ennek többek között az lett a következménye, hogy az utóbbi hónapokban nem  
tudtuk kiküldeni postai úton a szokásos periodikáinkat. Társaságunk honlapja (a 
http://www.mant.hu) rendszeresen frissül, és elektronikus hírlevelünk is mőködik 
(hirlevel@mant.hu), így tagtársaink egy részéhez eljuthattak az aktuális információk.  

A pénzügyi problémánk még mindig nem oldódott meg, így megjósolhatatlan, 
hogy az októberi Körlevelet és Őrkaleiodoszkópot el tudjuk-e postán juttatni 
tagtársainkhoz október elején (a weboldalunkon biztosan idıben fenn lesz). 

Az utóbbi években sajnos a tagdíj-fizetési fegyelem is egyre inkább lazulóban van 
– emiatt keresünk ugyan praktikus megoldásokat, ám a türelmünk elsısorban a jó szó 
befogadására épít: aki úgy érzi, hogy idén – netán még a korábbi években is – elfelejtette 
eljuttatni hozzánk a tagdíját, próbálja – mindannyiunk érdekében – megtenni. 
Ügyvezetınk mindenkor szívesen áll azok rendelkezésére, akik nem biztosak abban, 
rendezett-e tagdíjuk. 

Köszönöm mindazon kedves Tagtársunk szíves kitartását, akik türelemmel vártak 
a most végre kézhez kapott postánkra. Ezúton is szeretném megköszönni 
ügyvezetınknek azt a sok kitartást és segítséget, amelyet akár jómagam, akár Bacsárdi 
László fıtitkár kapott tıle a nyári hónapok anyagi nehézségei ellenére. 

Mind a magam, mind az Elnökségünk nevében kedves mindannyiuknak további 
eredményes munkát és jól szolgáló egészséget kívánok! 

 

Budapest, 2009. szeptember 10. 
 

Tisztelettel:        Solymosi János, a MANT elnöke 

 

 
 

A Magyar Asztronautikai Társaság körlevele 
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Rendezvények: 
 

A Csillagászat Nemzetközi Éve alkalmából Társaságunk Őrcsillagászat Magyarországon címmel egynapos 
országos konferenciát rendez, amelyre a tervek szerint október 29-én kerül sor. A 2009-es Őrnap idıpontja 
október 30-a, az Ifjúsági Fórum  várhatóan november 13-án lesz. A fenti programok részleteirıl további 
körlevelünkben értesítjük a tisztelt Tagságot. 

—  ☺☺☺☺  — 
 

Ismét gazdagodott azok névsora, akik a MANT-ot tagdíjuk megtoldására küldtek támogatást 
egyesületünknek: Csirke Zsuzsanna és Oroszlány László.  
 

Kiemelkedı mértékő összeggel – a plafon megint öt számjegyő!! – támogatták a MANT-ot: Busics Imre és 
Kurucz Mihály István. 
 

Mindannyiuknak köszönjük, és reméljük, hogy a támogatók lapzártakor félbemaradt listája tovább bıvül! 
 

—    ����    — 
 

Az Intézıbizottság 2009. július 21-i ülésén történt: 
 

• az idei Őrnap elıkészítése; 
 

• tervek a MANT kiemelten közhasznú egyesület  minısítése ügyében; 
 

• az Őrkaleidoszkóp és az Asztronautikai Tájékoztató (Őrtan Évkönyv) elektronikus hozzáférésérıl; 
 

• az idei Őrtan Évkönyv szerkesztésének elıkészületei; 
 

• elınyök a tagdíjat rendszeresen befizetı tagok számára, valamint a tagnyilvántartás, illetve a 
tagdíjfizetési rendszer korszerősítése; 

 

• tájékoztatás az Őrcsillagászat Magyarországon címmel ıszre tervezett nagyrendezvényünk 
elıkészítésérıl; 

 

• az ifjúsági esszépályázat rendszerének megújításával kapcsolatos tervek; 
 

• tervek a Huntsville-be delegált csapat kísérıjének kiválasztási rendszerérıl; 
 

• az Alapszabály korszerősítésének további lépései. 
 

—  @  — 
Kedves Tagtársaink! 
 
Az utóbbi idıben sajnálatosan egyre több gondunk akadt az internet-szolgáltatónkkal, így hát az a döntés 
született, hogy megválunk tılük. Ez a MANT elektronikus levelezésében remélhetıleg nem okoz 
fennakadást, tekintve, hogy az áttérést igyekszünk szünetmentessé tenni.   
Az április-májusi körlevelünkben már tájékoztattuk kedves Tagtársainkat arról, hogy a titkárságunk saját e-
mail címet készített – mant@mant.hu –, ahova minden olyan levél befut, amilyen elektronikus címe csak van 
a MANT-nak. Mindenféle fejléceinkben ezt használjuk azóta is következetesen. 
Az egyetlen érdemi változás az lesz – és ennek a figyelembe vételét kérjük elsısorban elektronikus 
levelezıinktıl –, hogy a továbbiakban MEGSZŐNIK AZ ÉRVÉNYESSÉGE a mantiroda@externet.hu 
címnek. A mant@freemail.hu címünk is él ugyan, ám mindenkit arra szeretnénk rábeszélni, hogy  
leginkább és legelsısorban is a röviden leírható és könnyen megjegyezhetı mant@mant.hu címzést 
használja. 
 

Reméljük, hogy a változtatás meghozza a várt eredményt, és az átállás nem okoz számottevı fennakadást a 
levelezésünkben. 
Ebben elıre is köszönjük minden kedves Tagtársunk szíves megértését, türelmét és aktív közremőködését! 
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—    ����    — 
 

Tisztújító közgyőlésünk további két beszámolóját mellékeljük: 
 
 

Beszámoló a 2008. évi tevékenységrıl 
 
Tisztelt Közgyőlés! 
 
Az Alapszabály értelmében az Elnökség feladata a Társaság éves beszámolóját megvitatnia, majd 
azt a Közgyőlés elé terjesztenie (Alapszabály 11.§ 2. bek.). Ezt a Közgyőlés hagyja jóvá (10.§). A 
2008. évrıl szóló beszámolót a Gazdasági Bizottság a bizonylati alátámasztás helyességének 
ellenırzésével, a mérleg mellékletét képezı okmányok és leltárak meglétével vizsgálta, és 
megfelelınek találta. 
 
Az Eredménykimutatás bevételi oldala. A MANT összes bevétele a 2008. évben 32.754.000 Ft volt, 
ami jelentıs, 17.425.000 Ft növekedés az ezt megelızı évhez képest. Az összes köz-hasznú 
tevékenység bevétele ugyanekkora összeggel növekedett – a vállalkozási tevékeny-ségbıl származó 
bevétel változatlansága mellett (432.000 Ft). A közhasznú tevékenység bevételébıl az adó 1%-ból 
származott 669.000 Ft. A tagdíjbevétel visszaesett, 401.000 Ft-tal, 582.000 Ft-ra. Az közhasznú 
célra kapott támogatás összesen 5.280 eFt-ot tett ki. 
 
Az Eredménykimutatás ráfordítás oldala. A szervezet közhasznú tevékenységekre fordított 
ráfordításai növekedtek a 2007. évihez képest, 32.778 eFt-ra. A növekedést szinte teljes egészében 
az anyagjellegő ráfordítások növekedése okozta (29.957 eFt-ra), mely a 2007. évben még az összes 
ráfordítás 80%-át tette ki, 2008-ban azonban elérte a 91%-ot (ez a növekedés 2005 óta töretlen). A 
tárgyévi közhasznú eredmény negatív, 456 eFt veszteség volt. 
 
Mérlegelemzés. A mérlegfıösszeg 3.901 eFt-ot tett ki, mely 2.495 eFt csökkenést jelent a tavalyi 
évhez képest. A befektetett eszközök csökkenését (107 eFt-ra) a forgóeszközök jelentıs növekedése 
kísérte (3.787 eFt-ra). Legnagyobb különbség az elmúlt idıszakhoz képest a pénzeszközökben 
következett be. A MANT-nak 2008. év végével követelése nem volt. 
A forrás oldalon a rövid lejáratú kötelezettségek csökkenése (304 eFt-ra) volt a legnagyobb mozgás. 
A mérlegtételek: 
 
Tárgyi eszközök 107.000 Ft Saját tıke 3.589.000 Ft 
Készletek 370.000 Ft Rövid lejáratú 

kötelezettségek 
304.000 Ft 

Követelések 0 Ft Passzív idıbeli 
elhatárolások 

8.000 Ft 

Pénzeszközök 3.417.000 Ft   
Aktív idıbeli 
elhatárolások 

7.000 Ft   

Eszközök összesen 3.901.000 Ft Források összesen 3.901.000 Ft 
 
 
Tisztelt Közgyőlés! A Társaság a 2008. évet 456.000 Ft negatív eredménnyel zárta. A fentiek 
alapján javasolom a MANT éves beszámolójának elfogadását.  
 
Oxford, 2009. június 16.    
          Burger Csaba sk. 

a Gazdasági Bizottság elnöke 
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Az Ellenırzı Bizottság jelentése a MANT 2008. évi tevékenységéhez 
 
 

 
Tisztelt Közgyőlés! 

I. 
 

Az Ellenırzı Bizottság (EB) feladata a Társaság alapszabályszerő mőködésének 
ellenırzése, ideértve a kitőzött célok megvalósítására rendelkezésre álló eszközök 
hatékony felhasználásának, a Társaság pénzügyi gazdálkodásának figyelemmel 
kísérése. 
Az egyesületi tevékenység, az ennek körében hozott határozatok ilyen értelmő 
folyamatos vizsgálatát az EB-nek a közgyőlésben és az Intézı Bizottságban 
biztosított képviselete lehetıvé teszi. Így az EB ezúttal is megállapíthatja, hogy a 
fıtitkári beszámolóban részletezett egyesületi tevékenység az Alapszabályban elıírt 
rendben valósult meg. 

II. 
 

A közhasznúsági jelentés olyan tevékenységekrıl számol be, amelyek az 1997. évi 
CLVI. törvény és az Alapszabály ennek megfelelı 2. § /2/. bekezdése szerint 
ilyeneknek minısülnek. 

III. 
 

A Gazdasági Bizottság (GB) 2009. május 11-én kelt jelentésében foglaltak 
ellenırzésével kapcsolatban az alábbiakat jelenthetjük: 
 

1./ A mérleg melléklet bevételi és ráfordítási oldalához tartozó fıbb tényezıket, azok 
dokumentációját tételesen, másokat szúrópróba-szerően vizsgáltuk. 
 

2./ A mérleg és eredménykimutatás az elismerésre méltó módon pontosan kezelt 
eredeti bizonylatokkal megfelelıen alá van támasztva. 
 

3./ A személyi kifizetések az adó- és járuléklevonások megtörténtével együtt 
dokumentáltak. 
 

4./ Az alapbizonylatok formai és tartalmi szempontból megfelelnek az elıírásoknak. 
 

5./ A közhasznúsági jelentésben foglalt juttatásokat és támogatásokat felhasználták. 
 

Mindezek alapján az EB a közhasznúsági jelentésben és a GB beszámolójában 
foglaltakat valósnak ítéli, és azok elfogadását javasolja. 

 
Budapest, 2009. június 16. 

 

Dr. Gál Gyula 
       az Ellenırzı Bizottság elnöke 


