
● 17. Országos Diák Vegyész Napok (Sárospatak)

● 50. Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny (Szegedi
Tudományegyetem)

● Dr. Kónya Józsefné Emlékpályázat kémiai tárgyú dolgozatok
megírására (Debrecen)

● Varázslatos Kémia – 10. MKE nyári tábor (Eger)

● Varázstorony Innovációs Projektverseny (Eger)
● 4. Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (Budapest)
● 41. Kémiai Előadói Napok (KEN, Szeged)
● Fiatal előadók versenye Vértes Attila tiszteletére – Őszi Radio-

kémiai Napok
● Fiatal Analitikusok XXVI. előadóülése (Budapest)
● XXIV. Nemzetközi Vegyészkonferencia (Szováta) – doktoran-

dusz-plénum: MKE-különdíj
● Középiskolai Kémiai Lapok (KÖKÉL)
● 52. Mengyelejev Diákolimpia (Belarusz Köztársaság) – a ma-

gyar csapat részvételének segítése

Tisztelt Tisztújító Küldöttközgyűlés!

A Magyar Kémikusok Egyesülete a törvényes előírásoknak meg-
felelően működő közhasznú szervezet, amely elsősorban a hazai
vegyészek, vegyészmérnökök, kémiatanárok, valamint az ipar-
ban és a különféle laboratóriumokban dolgozó középfokú kémi-
ai-vegyipari képzettségű szakemberek érdekében dolgozik. Tevé-

kenységei körébe tartozik a kémiai tudomány népszerűsítése, a te-
hetséggondozás az általános és középiskolai kémiaversenyektől
kezdve, az általános, középiskolai és egyetemi kémiaoktatás fi-
gyelemmel kísérésén át, a kutatási, fejlesztési eredmények, vala-
mint a kémia mint a mindennapokban fontos és állandóan elő-
forduló jelenség bemutatásáig. Mindehhez sokirányú érdeklődésű
tagság, valamint időt és fáradságot nem kímélő vezéregyéniségek
és – természetesen – a mindennapok fáradhatatlan robotosai is
szükségesek. Szerencsére vezéregyéniségek, nagyon sokat maguk-
ra vállaló kollégáink egyaránt vannak; ez és érdeklődő tagságunk
nemcsak az Egyesület túlélését, hanem fejlődését is biztosítják.

Tagság

Az Egyesület tagjainak száma az előző évhez képest tovább csök-
kent (1880-ról 1794 főre), ami sajnos minden korosztályra vonat-
kozik. A teljes tagdíjat fizetők száma 818-ról 772-re, az 50%-os
tagdíjat fizetők száma 616-ról 583-ra, a tagdíjmentes tagok szá-
ma 446-ról 439-re fogyott. A folyamat megállíthatatlannak tűnik,
de talán az egyik ok a kémiával foglalkozók összlétszámának csök-
kenése lehet.

Tehetséggondozás az általános iskolától 
a doktoranduszképzésig és azon is túl…

Az Egyesület egyik alapvető tevékenysége a tehetséggondozás, hi-
szen a kémikustársadalom, de talán nem túlzás, hogy az ország
jövője is, az itthon maradó képzett emberfőkön múlik. Az Egye-
sület sokféle versenyt, kémiával kapcsolatos programot, kiad-
ványt támogat, és nem keveset ő maga szervez. Ezek 2018-ban a
következők voltak:

MKE Tisztújító Küldöttközgyűlés – 2019

Főtitkári beszámoló
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● 15. Nemzetközi Junior Természettudományi Diákolimpia (Bots-
wana) – a magyar csapat részvételének segítése

● II. Nemzetközi Kémiai Torna (Oroszország) – a magyar csapat
részvételének segítése

● Diplomamunka Nívódíj – MKE-elismerés (13 díjazott)
● Kalaus György Díj TDK-konferencia-győztesek elismerésére
● 1 MFt az MKE költségvetésben évente elkülönített pályázati ke-

ret fiatal kémikusok szakmai rendezvényeken való részvételé-
nek támogatására (10 díjazott).

Tudásfejlesztés – konferenciák

Az MKE konferenciarendezési tevékenysége a hazai kémikustár-
sadalom szakmai továbbfejlődését, a nemzetközi konferencia-
életben való aktív részvételt és az Egyesület gazdálkodási szem-
pontú működőképességének fenntartásához való hozzájárulást
egyaránt szolgálja.

Az Egyesület 2018-ban a szokásosnál kisebb számú nemzetkö-
zi konferenciát szervezett. A résztvevők létszáma egy konferen-
cia kivételével (22nd International Conference on Phosphorus
Chemistry) közepes nagyságú volt. Ennek ellenére, mivel nem
csak tematikus konferenciáink voltak, sokféle tudományterület
külföldi és hazai kutatói vettek részt ezeken a rendezvényeken.
Ilyen alkalmakkor nemcsak egymás eredményeit ismerhetik meg
a kutatók, hanem – az új tudományos kapcsolatok kialakítása
mellett – a kulturális programokon keresztül szélesebb értelem-
ben is megismerhetik az országot. Volt olyan konferenciánk is
(Young Researchers’ International Conference on Chemistry and
Chemical Engineering), amely kifejezetten a fiatal kutatóknak
nyújtott fórumot, biztosított szóbeli előadási lehetőséget. Mind-
ezeken kívül fontos észben tartanunk, hogy a konferenciák nye-
resége nagyban hozzájárul az Egyesület gazdálkodásának stabili-
tásához, így az Egyesület fennmaradásához. Ezek a konferenciák
a következők voltak:
● 11th Conference on Colloid Chemistry (Eger)
● 22nd International Conference on Phosphorus Chemistry (Buda-

pest)
● 35th International Conference on Solution Chemistry (Szeged)
● Chemistry towards Biology (Budapest)
● Structural Biology Approaches for Drug Development (Buda-

pest)
● Young Researchers’ International Conference on Chemistry and

Chemical Engineering (YRICCCE II – Budapest)

A 2018-es év során a következő hazai rendezvényeink voltak:
● 61. Spektrokémiai Vándorgyűlés (Budapest)
● 35. Borsodi Vegyipari Nap – MKE BAZ Megyei Területi Szerve-

zete (Miskolc)
● Őszi Radiokémiai Napok (Balatonszárszó)
● 50. Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny (Szegedi

Tudományegyetem)
● Tömegspektrometriai Szakmai Nap és a Cornides István Tudo-

mányos Díj átadása (Budapest)
● 41. Kémiai Előadói Napok (Szeged)

● Biztonságtechnika, 2018 (Siófok)
● Kémiatanárok Nyári Továbbképzése (Eger)
● Analitikai Napok 2018 – Új utakon az analitikában (Balatonsze-

mes)
● 50. Kromatográfiás tanfolyam – MKE Csongrád Megyei Terü-

leti Szervezete (Szeged)
Ezeken kívül sokféle, térítésmentes tudományos rendezvény,

illetve kémiát népszerűsítő esemény valósult meg a szakosztá-
lyok, szakcsoportok, MKE területi szervezetek és munkahelyi
csoportok szervezésében.

Hadd emeljek ki két kerek évfordulós eseményt. Az Irinyi-ver-
seny és a Kromatográfiás tanfolyam is elérte az ötvenéves évfor-
dulót. Mindkét rendezvényen egy-egy meleg hangú ünnepség ke-
retében megidéztük a rendezvények történetét a régi idők tanúi-
nak segítségével.

Szakmai és területi szervezetek

26 szakosztály/társaság és 11 szakcsoportot képviseli a szakterü-
leti tagozódást, amelyeket 9 megyei szerveződésű úgynevezett
MKE területi szervezet és 7 MKE munkahelyi csoport egészít ki.
A meglévő szervezeti egységek többsége aktív volt különféle
programok szervezésében. Külön említést érdemel az újra életre
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az MKE Titkárság dolgozóinak, és különösen
Androsits Beáta ügyvezető igazgatónak, dön-
tő szerepük volt. Munkájukért megérdemlik a
teljes tagság köszönetét.

Az egyesületi működés részletes és szám-
szaki adatokkal alátámasztott összefoglalása
a Közhasznúsági jelentés 2018, valamint a Mér-
leg és eredmény kimutatás 2018 dokumentu-

mokban olvasható.
Kijelenthető, hogy a Magyar Kémikusok Egyesülete 2018-

ban is működőképes közhasznú szervezetként tevékeny-
kedett a saját maga által kitűzött célok és feladatok meg-
valósítása érdekében. Ebben a tagság, az együttműködők
és a támogatók széles köre segítette, amiért mindenkit kö-
szönet illet.

Köszönjük a jogi személy tagoknak az Egyesületnek nyújtott
erkölcsi és anyagi támogatásukat.

A beszámoló zárásaként és az Intézőbizottság felhatalmazá-
sa alapján a Küldöttközgyűlésnek elfogadásra ajánlom:
● A főtitkári beszámolót.
● Az ,,MKE Közhasznúsági jelentés 2018” dokumentumot, amely-

ben a 2019. évre vonatkozó gazdálkodási terv fő számai a kö-
vetkezők:
➤ bevétel: 110 011 eFt
➤ költség: 99 894 eFt
➤ eredmény: 117 eFt

● Az ,,MKE Mérleg és eredmény kimutatás 2018” dokumentu-
mot, amelynek fő számai a következők:

Mérleg 2018
Befektetett eszközök 4 227 eFt
Forgóeszközök 70 778 eFt
Aktív időbeli elhatárolás 7 068 eFt
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 82 073 eFt
Saját tőke/jegyzett tőke 61 344 eFt
Céltartalékok 0 eFt
Kötelezettségek 8 325 eFt
Passzív időbeli elhatárolás 12 404 eFt
FORRÁSOK ÖSSZESEN 82 073 eFt

Eredménykimutatás 2018
Összes bevétel 188 883 eFt
Összes ráfordítás 188 358 eFt
Eredmény 525 eFt

● A 2018. és 2019. évi egyéni tagdíj összege 9000 Ft/fő/év volt.
2020-ban a tagdíj összege 10 000 Ft/fő/év lesz, de az eddigi ked-
vezményeket megtartjuk (a nyugdíjas tagoknak és az általános
iskolai, valamint középiskolai kémiatanároknak 50%, az MKE
Alapszabálya szerinti ifjúsági tagok, továbbá a gyesen lévők
számára 25%).

A főtitkári beszámoló, a Közhasznúsági jelentés 2018, a Mér-
leg- és eredménykimutatás 2018 dokumentumok, valamint
egyéb küldöttközgyűlési anyagok megtalálhatók a www.mke.
org.hu honlap „Az Egyesületről > Küldöttközgyűlések > 2019
év” menüpont alatt.

Dr. Pálinkó István
az MKE főtitkára

kelt Fiatal Kémikusok Fóruma. Itt az új vezető és a frissen vá-
lasztott vezetőség nagy lendülettel kezdett munkába, melynek
eredményei már 2018-ban megmutatkozott, fiatal kémikusaink
újra láthatók lettek.

Nemzetközi kapcsolatok

Az Egyesület tagja a EuChemS szervezetnek, amely szervezet
Végrehajtó Bizottságának választott tagja az Egyesület elnöke. Az
MKE 15 nemzetközi szervezetben van képviselői útján jelen. A
valódi kapcsolattartás sokszor nem könnyű, a képviselőkre sok-
szor jelentős anyagi terhet ró. Nemzetközi együttműködési meg-
állapodásaink számosak, ezek meghatározó része a kölcsönös elő-
adócsere-program, amelyek teljesítése, ugyancsak főként anyagi
okok miatt, nem mindig egyszerű.

Egyesületünk elnöke, Simonné Sarkadi Livia tagja a EuChemS
Végrehajtó Bizottságának. Szalay Péter a EuChemS Division of
Computational and Theoretical Chemistry elnöke. Friedler Ferenc
pedig az EFCE (European Federation of Chemical Engineering)
Végrehajtó Bizottságának tagja.

Egyesületi kiadványok

Az Egyesület hivatalos kiadványai a Magyar Kémikusok Lapja, a
Magyar Kémiai Folyóirat és a Középiskolai Kémiai Lapok (KÖ-
KÉL). A folyóiratok fenntartása alapvető, ám anyagilag igen meg-
terhelő. Az MTA-tól és a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott tá-
mogatás, valamint a hirdetési bevételek hozzájárultak az anyagi
terhek csökkentéséhez. A kiadványok, a nyomtatott változat meg-
jelenésével egyidejűen, elérhetők elektronikusan is az Egyesület
honlapján (www.mke.org.hu) keresztül. Érdemes megemlíteni,
hogy az Egyesület jelen van a Facebookon (www.facebook.com/
mkeface) is.

Gazdálkodás

Az egyesületi gazdálkodás 2018-ban 188,883 MFt bevétel és
188,358 MFt kiadás adatok révén +525 000 Ft pénzügyi ered-
ménnyel zárt. Ez azt jelenti, hogy az Egyesület gazdasági szem-
pontból is működőképes maradt.

A fentebb részletezett területeken elért eredmények elérésében
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újra láthatók lettek.



JEGYZŐKÖNYV
a Magyar Kémikusok Egyesülete (továbbiakban: MKE) 
2019. május 24-i Tisztújító Küldöttközgyűléséről

Helyszín: Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium
(1071 Budapest, Városligeti fasor 17–21.)

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint
Elnökség: Simonné Prof. Dr. Sarkadi Livia, 

Prof. Dr. Pálinkó István, 
Prof. Dr. Hannus István

Levezető elnök: Simonné Prof. Dr. Sarkadi Livia

NAPIREND
1. Elnöki megnyitó: tiszteletadás az elmúlt egy évben elhunyt

MKE-tagok emlékének
2. Előadás: Szántay Csaba: Enantiomer önfelismerés az NMR-

spektroszkópiában – Náray-Szabó István Tudományos Díj
3. Bevezető rész: a napirend elfogadása, a Mandátumvizsgáló Bi-

zottság megválasztása, a Mandátumvizsgáló Bizottság jelenté-
se a határozatképességről

4. Főtitkári beszámoló
5. Szóbeli kiegészítések a főtitkári beszámolóhoz
6. Hozzászólások a főtitkári beszámolóhoz és a szóbeli kiegészí-
tésekhez
7. Szavazások

Simonné Prof. Dr. Sarkadi Livia, az MKE elnöke javasolja, hogy a
továbbiakban a levezető elnök Dr. Hannus István, a tisztújítási Je-
lölő Bizottság elnöke legyen
1. A 2015–2019. időtartamra választott tisztségviselők felmen-

tése
2. Tisztújítás
3. Egyesületi elismerések átadása, valamint elismerések átadása

a KÖKÉL feladatmegoldó-versenyek díjazottjainak
4. Elnöki zárszó (az újonnan megválasztott)

1. Megnyitó

Az MKE elnöke, Simonné Prof. Dr. Sarkadi Livia megnyitotta az
MKE 2019. évi Küldött-közgyűlését:
●  Megemlékezésre szólított fel az elmúlt évi Küldöttközgyűlés óta

elhunyt tagtársaink emlékére, akiknek a neveit felolvasta.

2. Előadás

A Náray-Szabó István Tudományos díjat 2019-ben Dr. Szántay
Csaba nyerte el, aki megtartotta ,,Enantiomer önfelismerés az
NMR-spektroszkópiában” című előadását.

3. Bevezető rész

Az előadás után Simonné Prof. Dr. Sarkadi Livia
●  Javaslatot tett az alábbi összetételű mandátumvizsgáló bizott-

ságra:
Elnök: Prof. Dr. Fábián István
Tagok: Dr. Lengyel Attila és Dr. Meszlényi Gábor,

amelyet a Küldöttközgyűlés egyhangúlag elfogadott.
●  Felkérte a Mandátumvizsgáló Bizottság elnökét, hogy tájékoz-

tassa a Küldöttgyűlés résztvevőit a megjelentek számáról, aki
bejelentette, hogy a 72 küldöttből 43 fő (59,7%) van jelen, tehát
a Tisztújító Küldöttközgyűlés határozatképes.

●  Bejelentette, hogy a napirend a meghívóban meghirdetett sze-
rinti. Szavazásra tette fel a meghívó szerinti napirendet, ame-
lyet a Küldöttközgyűlés egyhangúlag elfogadott.

4. Főtitkári beszámoló

Prof. Dr. Pálinkó István főtitkár megtartotta beszámolóját, ame-
lyet a Ritz Ferenc által készített, és az Egyesület 2018. évi tevé-
kenységét összefoglaló film egészített ki.

5. Szóbeli kiegészítések a főtitkári beszámolóhoz 

Kovács Attila, a Felügyelő Bizottság elnöke, valamint az állandó
bizottságok elnökei: Bognár János főtitkárhelyettes (Gazdasági
Bizottság), Prof. Dr. Szalay Péter főtitkárhelyettes (Műszaki-Tu-
dományos Bizottság), Prof. Dr. Farkas Etelka (Nemzetközi Kap-
csolatok Bizottsága) egészítették ki, illetve ajánlották elfogadás-
ra a főtitkári beszámolót. Prof. Lente Gábor (Oktatási Bizottság)
beszámolóját, a nevezett távollétében, a főtitkár ismertette.

6. Hozzászólások a főtitkári beszámolóhoz 
és a szóbeli kiegészítésekhez

●  nem volt hozzászólás
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Szántay Csaba, a Náray-Szabó István-díj nyertese
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Wartha Vince 
Emlékérem kitüntetésben 
részesült:
Prof. Dr. Hancsók Jenő

Pfeifer Ignác 
Emlékérem kitüntetésben
részesült:
Vajda Ervin

Preisich Miklós Díj kitüntetésben részesült: 

Martonné Ruzsa Valéria Prof. Dr. Tombácz Etelka

Náray-Szabó István Tudományos Díj kitüntetésben részesült: 
ifj. Dr. Szántay Csaba

Kiváló Egyesületi Munkáért Oklevél kitüntetésben részesült:

Egyesületi Nívódíj
kitüntetésben 
részesült: 

2018 legjobb 
MKL-cikkéért:

7. Szavazás és a Küldöttközgyűlés határozatai

1/2019. KGY határozat: A Tisztújító Küldöttközgyűlés egyhangú-
lag (43 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) jóváhagyta
a főtitkári beszámolót.
2/2019. KGY határozat: A Tisztújító Küldöttközgyűlés egyhangú-
lag (43 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta az
„MKE Közhasznúsági jelentés 2018” dokumentumot, amely tar-
talmazza a 2019. évi MKE gazdálkodási terv fő mutatószámait is.
3/2019. KGY határozat: A Tisztújító Küldöttközgyűlés egyhangú-
lag (43 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta az
„MKE mérleg és eredménykimutatás 2018” dokumentumot.
4/2019. KGY határozat: A Tisztújító Küldöttközgyűlés egyhangú-
lag (43 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta,
hogy a 2020. évi egyéni tagdíj összege 10 000 Ft/fő/év legyen. A
nyugdíjasok és az általános iskolai, valamint a középfokú tanin-
tézetekben tanító kémiatanár tag részére 50% a kedvezmény, az
MKE Alapszabálya szerinti ifjúsági tag, valamint a gyesen lévő
tag számára a mindenkori egyéni tagdíj 25%-a fizetendő.

A szavazások után Simonné Prof. Dr. Sarkadi Livia, az MKE el-
nöke javasolta, hogy a továbbiakban a levezető elnök Prof. Dr.
Hannus István, a tisztújítási Jelölőbizottság elnöke legyen. A ja-
vaslatot a Tisztújító Közgyűlés egyhangúlag elfogadta (43 mellet-
te, ellenszavazat és tartózkodás nélkül).

1. Prof. Dr. Hannus István javasolta a 2015–2019. időtartamra
választott tisztségviselők felmentését.

A javaslatot a Tisztújító Közgyűlés egyhangúlag elfogadta (43
mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül).

A Tisztújító Közgyűlés egyhangú szavazással megválasztotta a
Szavazatszámláló Bizottságot.

Elnök: Dr. Bombicz Petra
Tagok: Dr. Holló András és Zelovics László

2. Megtörtént a titkos szavazás.
3. A szavazatszámlás ideje alatt megtörtént a 2019. évi egyesületi

elismerések, valamint a KÖKÉL feladatmegoldó-versenyek
győzteseinek szóló elismerések átadása.

Than Károly Emlékérem
kitüntetésben részesült:
Bognár János
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Dr. Magyari Miklós Palotás Gabriella Dr. Túrós György
István

Prof. Dr. Braun 
Tibor

Dr. Simig Gyula



Az MKL Mengyelejev-pályázatán elért eredményéért: 

Az MKL Mengyelejev-diákpályázatán elért eredményéért: 

10 év MKL-szerkesztői munkájáért: 

A 10 éve megújult MKL főszerkesztői munkájáért: 

A 15 éve megújult MKF 
főszerkesztői munkájáért: 
Prof. Dr. Sohár Pál

Az Irinyi OKK 
szervezésért:

Nemzetközi konferencia szervezési munkájáért: 
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Dr. K. Menyhárd
Dóra

Dr. Keglevich 
Kristóf

Prof. Dr. Lente 
Gábor

Prof. Dr. Inzelt
György

Szakmány Csaba Raucsikné Dr. Varga
Andrea Beáta

Barta Veronika Árvai Barbara Szűcs Lili

Silberer Vera 
(olvasószerkesztő)

Prof. Dr. Kiss Tamás

Horváth Imre 
(tervezőszerkesztő)

Süli Erika 
(szerkesztőségi 
titkár)

Dr. Forgács József Nagy Mária

Dr. Deák Ferenc Dr. Szabó Tamás Prof. Dr. Keglevich
György

Dr. Bagi Péter Dr. Bálint Erika Dr. Kiss Zs. Nóra

Prof. Dr. Sipos Pál Prof. Dr. Perczel
András

Dr. Bodor Andrea



KÖKÉL
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Magyar Kémikusok Egyesülete Név Bizottsági tisztség Támogató szavazat

Elnök Simonné Sarkadi Livia 43

Főtitkár Pálinkó István 40

Alelnök ifj. Szántay Csaba 42

Alelnök Kiss Tamás 41

Főtitkárhelyettes Lengyel Attila GB elnök 43

Főtitkárhelyettes Szalay Péter MTB elnök 43

Intézőbizottság (IB) Adányiné Kisbocskói Nóra tag 34

Balogné Kardos Zsuzsanna tag 40

Fábián István tag 34

Keglevich György tag 26

Mihucz Viktor tag 32

Miskolczi Norbert tag 27

Murányi Zoltán tag 31

Felügyelőbizottság (FB) Kovács Attila elnök 42

Csutorás Csaba tag 41

Rajkó Róbert tag 41

Sziva Miklós póttag 41

Wölfling János póttag 40

Etikai Bizottság (EB) Liptay György elnök 42

Hannus István tag 35

Horváth Attila tag 33

Tóth Tünde póttag 32

Princz Péter póttag 13

Oktatási Bizottság (OB) Kózelné Székely Edit elnök 43

Díjbizottság (DB) Hazai László elnök 43

Érdekvédelmi Bizottság (ÉB) Kiss Attila elnök 41

Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága (NKB) Tóth Ágota elnök 42

10. Elnöki zárszó

Az Egyesület régi-új elnöke, Simonné Prof. Dr. Sarkadi Livia min-
den megválasztott tisztségviselő nevében megköszönte a bizal-
mat, a Tisztújító Küldöttközgyűlés munkáját, továbbá köszönetet
mondott az egész kémikus tagságnak, valamint az MKE Titkár-

ságnak és az ügyvezető igazgatónak a 2018. évi eredményes te-
vékenységért.

Simonné Prof. Dr. Sarkadi Livia 
az MKE elnöke

Az elismerések átadása után Prof. Dr. Hannus István is-
mertette a tisztújítás eredményeit.
5/2019. KGY határozat: A tisztújító küldöttközgyűlés az alábbiak

szerinti támogató szavazatokkal megválasztotta a 2019–2023 kö-
zötti négyéves ciklusra az MKE vezető tisztségviselőit (kivéve
ügyvezető igazgató) és az állandó bizottságok elnökeit:

Simonné Prof. Dr. Sarkadi Livia és az Egyesület ügyvezető
igazgatója (Androsits Beáta) elismeréseket adott át a Középisko-
lai Kémiai Lapok (KÖKÉL) 2018–2019. tanévi feladatmegoldó ver-
senye különböző kategóriáiban 1–3. helyezést elért diákoknak.



-ban a Magyar Tudományos Akadémia Közgyűlése
két alkalommal is Széchenyi eszméjének megfelelően

döntött az Innovációs és Technológiai Minisztériummal folytatott
vitában az MTA és a kutatóintézeti hálózat jövőjéről. Érthető
okokból, hiszen a magyar tudomány jövőjéről van szó.

A hivatalosan hangoztatott fő indok szerint a kormányzat nem
találja elég hatékonynak a (jórészt EU-s) kutatásra fordított for-
rások felhasználását. Állításával szemben, a kormányzat és az
MTA által közösen kezdeményezett nemzetközi szakértői elem-
zések szerint, a kutatások eredményessége Magyarországon az
elmúlt évtizedekben is kiemelkedően jó volt. A következtetések
összhangban vannak az ITM 2018 őszén kiadott munkaanyagá-
nak megállapításaival, miszerint „a Magyar Tudományos Aka-
démia és kutatóintézeteinek teljesítménye kiugró: mind produk-
tivitásban, azaz mennyiségben, mind idézettségben, azaz hatás-
ban”.

A másik sokat hangoztatott érv, hogy a kutatási eredmények
nem testesülnek meg megfelelő mértékű innovációban. Ennek
akár valóságtartalma is lehet, de hozzá kell tenni, hogy az inno-
vációhoz (azaz az inventív kutatási és fejlesztési eredmények üz-
leti hasznosításához) a jelenleginél sokkal több pénz mellett
olyan ipari környezet is kellene, ami a piaci bevezetésben érde-
kelt és képes is segíteni azt. Néhány kivételtől eltekintve azonban
Magyarországon hiányzik az az ipari környezet, amely az inno-
vációhoz szükséges.

Az MTA kutatói, akadémikusai, köztestületi tagjai, elnöksége
és elnöke a kormányzattal való tárgyalásaik során több alkalom-

mal kijelentették, hogy az MTA működésében, a kutatóintézeti
hálózat irányításában, a források elosztásában látnak javítaniva-
lót, és a lehetőségekről, feladatokról készek tárgyalásokat foly-
tatni, észszerű változtatásokat bevezetni.

Az MTA ragaszkodik az Alaptörvényben megfogalmazott jo-
gaihoz és ahhoz, hogy az Akadémiai Törvény paragrafusaiban
foglalt követelményeket mindenki megtartsa. Ez az alapja tár-
gyalási pozíciójának, amit a Közgyűlés mindkét alkalommal
megerősített. Ragaszkodik hozzá, hogy a tudomány ügyeiben va-
ló döntések az MTA jóváhagyásával szülessenek, hogy a tudo-
mányos kutatás szabadsága, az MTA autonómiája ne sérüljön.
Ezekben a kérdésekben az MTA élvezi a nemzetközi tudományos
szervezetek teljes támogatását.

A Magyar Kémikusok Egyesülete Intézőbizottsága nagyra ér-
tékeli az MTA 2019. május 6-i közgyűlésének kiállását a tudomány
alapértékei mellett, egyetért a közgyűlés határozataival, és mesz-
szemenően támogatja az MTA elnökét és vezető testületeit abban
a törekvésükben, hogy az ITM-mel történő tárgyalások során a
határozatokkal összhangban szülessék végleges megállapodás.

Ezt az állásfoglalást a Magyar Kémikusok Egyesülete Intéző-
bizottsága 2019. május 16-án elfogadta.

Budapest, 2019. május 17.

Magyar Kémikusok Egyesülete Intézőbizottsága

A Küldöttközgyűlés az Állásfoglalást megismerte és egyetértéssel
tudomásul vette.
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Állásfoglalás a magyar tudomány függetlenségének
megőrzése ügyében

2018

LAZA TAMÁS FELVÉTELE


