
Tisztelt Küldöttközgyűlés!

Új főtitkárként, a jó példát követve, megtartom elődöm, Kovács
Attila 2015. évi tisztújító közgyűlésre benyújtott beszámolójának
szerkezetét mint logikus és áttekinthető konstrukciót. 

A Magyar Kémikusok
Egyesülete a törvényes
előírásoknak megfelelően
működő közhasznú szer-
vezet, amely elsősorban a
hazai vegyészek, vegyész-
mérnökök és kémiataná-
rok érdekében dolgozik.
Tevékenységei körébe tar-
tozik a kémiai tudomány
népszerűsítése, a tehetség-
gondozás az általános és
középiskolai kémiaverse-
nyektől, kutatási eredmé-
nyek bemutatásától kezd-
ve, az általános, középis-
kolai és egyetemi kémia-
oktatás figyelemmel kísé-
résén át, a kutatási, fej-

lesztési eredmények, valamint a kémia mint a mindennapokban
fontos és állandóan előforduló jelenség bemutatásáig. Mindehhez
sokirányú érdeklődésű tagság, valamint időt és fáradságot nem
kímélő vezéregyéniségek szükségesek. Szerencsére, vezéregyéni-
ségek vannak, és eddig mindig lettek olyanok, akik a stafétabo-
tot hajlandóak és képesek is voltak átvenni. Reméljük, hogy így
lesz ez a továbbiakban is.

Tagság

Az Egyesület taglétszáma az előző évhez képest némileg növeke-
dett (2179 alapszabály szerinti létszámról 2219-re), miközben a
tagdíjat fizető létszám kismértékben ugyan, de csökkent (1641-
ről 1597-re). Örvendetes azonban, hogy fiatal, 35 év alatti tagja-
ink száma jelentősen nőtt (416-ról 484-re). A törzskar, a 35–60
éves korosztály létszáma is nőtt némileg (876-ról 886-ra), míg a
60 év feletti korosztály 878-ról 839-re fogyott. A taglétszám nö-
velése fontos, és nem is elsősorban a tagdíjbevétel gyarapítása
miatt, hanem azért, mert ez mutatja azt, hogy a kémikustársa-
dalmat mennyire tudjuk elérni, illetve ők mennyire érzékelik azt,
hogy az Egyesület értük van.

Tehetséggondozás 
az általános iskolától a doktoranduszképzésig

Az Egyesület egyik alapvető tevékenysége a tehetséggondozás, hi-
szen a kémikustársdalom, de talán nem túlzás, hogy az ország jö-

vője is az itthon maradó képzett emberfőkön múlik. Az Egyesü-
let sokféle versenyt, kémiával kapcsolatos programot, kiadványt
támogat, és nem keveset ő maga szervez. Ezek az elmúlt év során
(2015 májusától 2016 májusáig) a következők voltak.

• Hevesy György Országos Kémiaverseny (Eger, Eszterházy Ká-
roly Főiskola)

• Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny (Szegedi
Tudományegyetem)

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

• Országos Diákvegyész Napok (ODN, Miskolci Egyetem–Je-
zsuita Gimnázium, Miskolc)

• Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (BME
Szent-Györgyi Albert Szakkollégium)

• Varázslatos Kémia – MKE nyári tábor (Eger, Eszterházy Ká-
roly Főiskola)

• Kémiai Előadói Napok (KEN, Szeged)

• Innováció a természettudományban – Doktorandusz Konfe-
rencia, Szeged

• Nemzetközi Vegyészkonferencia, Erdély – MKE-különdíj dok-
torandusz előadónak

• Középiskolai Kémiai Lapok (KÖKÉL)

• Mengyelejev Diákolimpia – magyar csapat részvétele segítése

• Nemzetközi Junior Természettudományi Diákolimpia – ma-
gyar csapat részvétele segítése

• Diplomamunka Nívódíj – MKE-elismerés

• Kalaus György Díj – TDK-konferenciagyőztesek elismerése

• 1 MFt az MKE költségvetésben évente elkülönített pályázati
keret fiatal kémikusok szakmai rendezvényeken való részvé-
telének támogatására
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Főtitkári beszámoló

Pálinkó István, az MKE főtitkára
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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 2015 őszén nagy sikerrel rendezte meg a 2. Nem-
zeti Konferenciát, amely kaleidoszkópszerűen bemutatta az or-
szág kémikusainak kutató-fejlesztő munkáját. Bár 2015-ben a
szokásosnál kevesebb nemzetközi konferenciát, szimpóziumot
rendeztünk (16th Blue Danube Symposium on Heterocylic Che-
mistry, 5th European Drying Conference), a 2016-os év ígérete-
sebb, máris túl vagyunk egyen (European Symposium on Atomic
Spectroscopy), és előreláthatólag még legalább négy nagy nem-
zetközi rendezvényre kerül sor a nyár és az ősz folyamán.

Az elmúlt év során, a Nemzeti Konferencián túl, a következő
hazai rendezvényeink voltak:

• Biztonságtechnika Szeminárium

• Innováció a Természettudományban – Doktorandusz Konfe-
rencia

• Kémiai Előadói Napok

• Kozmetikai Szimpózium

• Őszi Radiokémiai Napok

• Környezetvédelmi Analitikai és Technológiai Konferencia

• Borsodi Vegyipari Nap
Ezeken kívül sokféle, térítésmentes tudományos rendezvény,

illetve kémiát népszerűsítő esemény valósult meg a szakosztály-
ok, szakcsoportok, MKE területi szervezetek és munkahelyi cso-
portok szervezésében.

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.
Az elmúlt év során egy új Bionalitikai Szakcsoport alakult az
Analitikai Kémia Szakosztályban, valamint újjáalakult a Fizikai
Kémia Szakosztály. A már meglévő szervezeti egységek többsége
aktív volt különféle programok szervezésében. Munkájukról be-
számoltak írásban (ezek a beszámolók elérhetők az Egyesület
honlapján) és az áprilisi vezetői értekezleten is. Feladat maradt a
Műanyagipari Szakosztály megújítása. A közeljövőben a Kémia-
tanári Szakosztály rendkívüli tisztújítást tart. A jelen Közgyűlé-
sen új elnököt kell választanunk az Oktatási Bizottság élére. 

Nemzetközi kapcsolatok

Az Egyesület tagja a EuCheMS szervezetnek, amely szervezet
Végrehajtó Bizottságának választott tagja az Egyesület elnöke. Az
MKE 13 nemzetközi szervezetben van képviselői útján jelen. A va-
lódi kapcsolattartás sokszor nem könnyű, a képviselőkre ez
gyakran jelentős anyagi terhet ró. Nemzetközi együttműködési
megállapodásaink számosak, ezek meghatározó része a kölcsö-
nös előadócsere-program, amelynek teljesítése, ugyancsak főként
anyagi okok miatt, nem minden esetben megy gördülékenyen.
Új vívmány a romániai egyesület és a mi egyesületünk által nem-
rég megrendezett fiatal doktoranduszi konferencia (Young Re-
searchers’ International Conference on Chemistry and Chemical
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Engineering), amely most Kolozsváron volt, a következő pedig
nálunk lesz két év múlva.

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 elérhetők elektronikusan is, valamint lépések
történtek a Magyar Kémikusok Lapja összes számának digitali-
zálása érdekében.

letes és számszaki adatokkal alátámasztott összefoglalása a Köz-
hasznúsági jelentés 2015, valamint a Mérleg és eredménykimu-
tatás 2015 dokumentumokban olvasható.

Kijelenthető, hogy a Magyar Kémikusok Egyesülete a be-
számolási időszakban (2015. május – 2016. május) műkö-
dőképes közhasznú szervezetként tevékenykedett a saját
maga által kitűzött célok és feladatok megvalósítása ér-
dekében. Ebben a tagság, az együttműködők és a támoga-
tók széles köre segítette, amiért mindenkit köszönet illet.

Köszönjük a jogi személy tagoknak az Egyesületnek nyújtott
erkölcsi és anyagi támogatásukat. Hasonlóképpen megkülönböz-
tetett köszönet illeti az MKE Titkárság vezetőjét és minden mun-
katársát eredményes munkájukért.

A beszámoló zárásaként és az Intézőbizottság felhatalmazá-
sa alapján a Küldöttközgyűlésnek elfogadásra ajánlom:

• A főtitkári beszámolót.

• Az MKE Közhasznúsági jelentés 2015 dokumentumot,
amelyben a 2016. évre vonatkozó gazdálkodási terv fő számai a
következők:

➤ bevétel: 148 304 eFt
➤ költség: 147 906 eFt
➤ eredmény: 398 eFt

Az MKE Mérleg és eredménykimutatás 2015 dokumentumot,
amelynek fő számai a következők:

Mérleg 2015
Befektetett eszközök 3 521 eFt
Forgóeszközök 62 811 eFt
Aktív időbeli elhatárolás 2 804 eFt
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 68 425 eFt
Saját tőke / jegyzett tőke 59 165 eFt
Céltartalékok 0 eFt
Kötelezettségek 1 979 eFt
Passzív időbeli elhatárolás 7 281 eFt
FORRÁSOK ÖSSZESEN 68 425 eFt

Eredménykimutatás 2015
Összes bevétel 119 865 eFt
Összes ráfordítás 119 652 eFt
Eredmény 213 eFt

A 2016. évi egyéni tagdíj összege változatlanul 8000 Ft/fő/év,
amely a nyugdíjas tagoknak és az általános iskolai, valamint kö-
zépiskolai kémiatanároknak 50%, az MKE Alapszabálya szerinti
ifjúsági tag, továbbá a gyesen lévők számára 25% mértékű. Az IB
javaslata, hogy 2017-től a tagdíj 9000 Ft/fő/év legyen. Ez hozzá-
járulna az Egyesület anyagi biztonságának növeléséhez, és, re-
ményeink szerint, nem jelentene elviselhetetlen terhet a tagság
számára.

A főtitkári beszámoló, a Közhasznúsági jelentés 2015, a Mérleg
és eredménykimutatás 2015 dokumentumok, valamint egyéb
küldöttközgyűlési anyagok megtalálhatók a www.mke.org.hu
honlap „Az Egyesületről>Küldöttközgyűlések>2016 év” menü-
pont alatt.

Pálinkó István

MKE KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS, 2016

Gazdálkodás

Az egyesületi gazdálkodás 2015-ben 119,865 MFt bevétel és
119,652 MFt költség adatok révén +213 000 Ft pénzügyi ered-
ménnyel zárt. Ez azt jelenti, hogy nem fogyasztottuk a „saját tő-
ke” egyesületi vagyont, hanem, ha szerény mértékben is, de nö-
veltük.

A folytonosan változó működési környezetben elért szerény
éves, de pozitív előjelű pénzügyi eredmények a kontroll alatt tar-
tott költséggazdálkodás mellett meghatározó mértékben függnek
attól, hogy:

• a rendezvényszervezési tevékenység éves pénzügyi egyenlege
képes legyen fedezni az egyesületi működtetés és kiadvá-

nyok területek „eredmény”
értékeit,

• a közhasznú célú működési
támogatás és a tagdíjbevé-
telek összege ne csökkenjen
40 MFt/év szint alá, 

• aktív és sikeres legyen az
MKE pályázási aktivitása.

Az ezeken a területeken elért
eredmények döntően az MKE
Titkárság teljesítményének kö-
szönhetők.

Az egyesületi működés rész-A
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JEGYZŐKÖNYV

a Magyar Kémikusok Egyesülete (továbbiakban: MKE) 2016. má-
jus 27-i Küldöttközgyűléséről

Helyszín: Budapest – MTA Természettudományi
Kutatóközpont
(1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.)

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

Dr. Pálinkó István
Levezető elnök: Simonné Dr. Sarkadi Livia

Napirend előtt: A Kutatóközpont igazgatója, Dr. Pokol György kö-
szönti a Küldöttközgyűlés résztvevőit.

NAPIREND
1.  Elnöki megnyitó: a napirend elfogadása, a mandátumvizsgá-

ló bizottság megválasztása, tiszteletadás az elmúlt egy évben
elhunyt MKE-tagok emlékének, a mandátumvizsgáló bizott-
ság jelentése a határozatképességről.

2.  Előadás: a Wartha Vince Emlékérem pályázat nyertese
3.  Főtitkári beszámoló
4.  Szóbeli kiegészítések a főtitkári beszámolóhoz
5.  Hozzászólások a főtitkári beszámolóhoz és a szóbeli kiegészí-

tésekhez
6.  Szavazások 
7.  Oktatási Bizottság elnökválasztás
8.  Egyesületi elismerések átadása
9.  Elismerések átadása a KÖKÉL feladatmegoldó versenyek dí-

jazottjainak
10. Elnöki zárszó

1. Megnyitó

Az MKE elnöke, Simonné Dr. Sarkadi Livia megnyitotta az MKE
2016. évi Küldöttközgyűlését:

• Bejelentette, hogy a napirend a meghívóban meghirdetett
szerinti. Megkérdezte: van-e javaslat a napirend bővítésére?
Javaslat nem lévén szavazásra tette fel a meghívó szerinti na-
pirendet, amelyet a Küldöttközgyűlés egyhangúlag elfoga-
dott.

• Javaslatot tett az alábbi összetételű mandátumvizsgáló bi-
zottságra:

elnök: Dr. Meszlényi Gábor,
tagok: Fábiánné Varga Mária, Dr. Sipos Pál,
amelyet a Küldöttközgyűlés egyhangúlag elfogadott.

• Megemlékezésre szólított fel az elmúlt évi Küldöttközgyűlés
óta elhunyt tagtársaink emlékére, akiknek a neveit felolvas-
ta.

• Felkérte a mandátumvizsgáló bizottság elnökét, hogy tájé-
koztasson a határozatképességről, aki bejelentette, hogy a 70
küldöttből 35 küldött (50%) van jelen, így a Küldöttközgyű-
lés nem határozatképes, meg kell ismételni.

2. Előadás

Dr. Geiger András ismertette a Wartha Vince Emlékérem elisme-
résre benyújtott és nyertes, egy kutatói teamben (Dr. Geiger And-
rás, Dr. Holló András, Dr. Bartha László, Dr. Bíró Szabolcs és Ger-
gó Péter) készült pályázatot, majd Dr. Bartha László kiemelte a
megvalósítás nehézségeit, valamint méltatta munkatársait.

Az MKE elnöke, Simonné Dr. Sarkadi Livia 10 óra 40
perckor megnyitotta az MKE megismételt Küldöttközgyű-
lését. Tájékoztatta a küldötteket, hogy megismételt Küldöttköz-
gyűlés az eredeti meghívóban lévő napirendi pontokkal került
összehívásra, és arról, hogy a megismételt küldöttközgyűlés a
meghívóban szereplő napirendek tekintetében a megjelent kül-
döttek számára tekintet nélkül határozatképes.

3. Főtitkári beszámoló

Dr. Pálinkó István főtitkár megtartotta beszámolóját, amelyet a
Ritz Ferenc által készített, és az Egyesület 2015. évi tevékenysé-
gét összefoglaló film egészített ki.

4. Szóbeli kiegészítések a főtitkári beszámolóhoz 

Kovács Attila, a Felügyelő Bizottság elnöke, valamint az állandó
bizottságok elnökei: Bognár János főtitkárhelyettes (Gazdasági
Bizottság), Dr. Szalay Péter főtitkárhelyettes (Műszaki-Tudomá-
nyos Bizottság) és Dr. Farkas Etelka (Nemzetközi Kapcsolatok Bi-
zottsága) egészítették ki, illetve ajánlották elfogadásra a főtitkári
beszámolót.
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Pokol György

A Wartha Vince-emlékérmesek Simonné Sarkadi Liviával



Dr. Lente Gábort javasolja. A levezető elnök megkérdezte van-e
más személyre javaslata a Küldöttközgyűlésnek? Javaslat nem lé-
vén felkérte a szavazati jogú küldötteket, hogy titkos szavazással
szavazzanak az Oktatási Bizottság elnöke személyéről.

5/2016. KGY határozat: A Kül-
döttközgyűlés egyhangúlag (35 mel-
lette, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül) megválasztotta Dr. Lente Gá-
bort (képünkön) az Oktatási Bizott-
ság elnökének. A megbízatás a kö-
vetkező MKE Tisztújító Küldött-
közgyűlés idejéig szól.

8. 2016. évi egyesületi elismerések átadása

Than Károly Emlék-
érem kitüntetésben 
részesült: Kovács Attila

Pfeifer Ignác Emlék-
érem kitüntetésben 
részesült:
Dr. Palotás László

Preisich Miklós Díj
kitüntetésben részesült:
Dr. Meszlényi Gábor 

Wartha Vince Emlékérem kitüntetésben részesült:
Dr. Geiger András, Dr. Holló András, Dr. Bartha László, 
Dr. Bíró Szabolcs és Gergó Péter

Náray-Szabó István
Tudományos Díj (2015)
kitüntetésben részesült:
Dr. Antus Sándor

Kiváló Egyesületi Munkáért Oklevél kitüntetésben része-
sült: Dr. Farkas Ferenc, Labancz István, Dr. Lente Gábor

5. Hozzászólások a főtitkári beszámolóhoz 
és a szóbeli kiegészítésekhez

• nem volt hozzászólás

6. Szavazás és a Küldöttközgyűlés 
határozatai

1/2016. KGY határozat: A Küldöttközgyűlés egyhangúlag (35 mel-
lette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) jóváhagyta a főtitkári
beszámolót.

2/2016. KGY határozat: A Küldöttközgyűlés egyhangúlag (35
mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta az „MKE
Közhasznúsági jelentés 2015” dokumentumot, amely tartalmaz-
za a 2016. évi MKE gazdálkodási terv fő mutatószámait is.

3/2016. KGY határozat: A Küldöttközgyűlés egyhangúlag (35
mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta az „MKE
mérleg és eredménykimutatás 2015” dokumentumokat.

4/2016. KGY határozat: A Küldöttközgyűlés egy ellenszavazat-
tal (34 mellette, 1 ellene, 0 tartózkodás) elfogadta, hogy a 2017.
évi egyéni tagdíj összege 9000 Ft/fő/év legyen. A nyugdíjasok és
az általános iskolai, valamint a középfokú tanintézetekben taní-
tó kémiatanár tag részére 50% a kedvezmény, az MKE Alapsza-
bálya szerinti ifjúsági tag, valamint a gyesen lévő tag számára a
mindenkori egyéni tagdíj 25%-a fizetendő.

7. Oktatási Bizottság elnökválasztás

A levezető elnök bejelentette: az Oktatási Bizottság elnöke le-
mondott a megbízatásáról, ezért új elnök megválasztása szüksé-
ges. Az állandó bizottság elnökét a Küldöttközgyűlés választja.
Simonné Dr. Sarkadi Livia az MKE Intézőbizottság által megbí-
zott jelölőbizottság elnökeként az Oktatási Bizottság új elnökének
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Szalay Péter

Bognár JánosKovács Attila

Farkas Etelka
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Egyesületi Nívódíj
kitüntetésben részesült: 
kiemelkedő szerkesztői 
munkáért:
Dr. Záray Gyula,
Dr. Pap József Sándor, 
Dr. Banai Endre

2015 legjobb MKL-cikkért: Dr. Szalay Luca, Dr. Braun Tibor,
Dr. Lente Gábor

szervezési munkáért: Dr. Ősz Katalin, Dr. Sipos Pál, 
Dr. Farkas István, Dr. Kotschy András

Az egyesület elnöke (Simonné Dr. Sarkadi Livia) és ügyvezető
igazgatója (Androsits Beáta) elismeréseket adott át a Középis-
kolai Kémiai Lapok (KÖKÉL) 2015–2016. tanévi feladatmegoldó
versenye különböző kategóriáiban 1–3. helyezést elért díjazot-
taknak.
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9. Elnöki zárszó 

Simonné Dr. Sarkadi Livia zárszavában hangsúlyozta az egyesü-
leti szervezetek, a szakosztályok/társaságok, a területi szerveze-
tek és a munkahelyi csoportok tevékenységének fontosságát. Vé-
gül megköszönte a Küldöttközgyűlés munkáját, továbbá köszö-
netet mondott az egész kémikustagságnak, valamint az MKE
Titkárságnak és az ügyvezető igazgatónak a 2015. évi eredményes
tevékenységért. 

Simonné Prof. Dr. Sarkadi Livia 
az MKE elnöke

Díjazott diákok



216 MAGYAR KÉMIKUSOK LAPJA

Közhasznúsági jelentés
a Magyar Kémikusok Egyesülete (MKE) 2015. évi közhasznú tevékenységéről 
és előterjesztés a 2016. évi terv főbb mutatóiról

MKE KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS, 2016

z MKE-t a közhasznú szervezetekről
szóló 2011. évi CLXXV. törvény alap-

ján a Fővárosi Bíróság 13. Pk. 60424/1994/
14 számú határozatában 1998. január 1-től
közhasznú szervezetté nyilvánította.

Az Egyesület Alapszabályban rögzített
célja a kémia és a vegyipar iránt érdeklő-
dők önkéntes és egyéni aktivitáson alapuló
szerveződése a széles értelemben vett szak-
mai információk cseréjére, értékelésére és
közzétételére; a szakmai közélet fórumá-
nak megteremtése; a hazai vegyészek, ve-
gyészmérnökök, kémiatanárok és az Egye-
sület munkájában aktívan részt vevő egyéb
szakemberek (a továbbiakban összefoglaló
néven kémikusok) tudásszintjének emelé-
se; a hazai kémikusok szakmai munkájá-
nak hazai és külföldi elismertetése. Az
Egyesület tevékenységének közvetett célja
a kémiai tudomány, a kémiaoktatás és a
vegyipar fejlődésének elősegítése. Ennek
elérése érdekében közhasznú tevékenysé-
gét elsősorban az alábbi területeken fejti
ki:

– tudományos tevékenység, kutatás,
műszaki fejlesztés, szakmai kulturá-
lis tevékenység, szakmai kulturális
örökség megóvása,

– nevelés és oktatás, képességfejlesztés,
ismeretterjesztés,

– euroatlanti integráció elősegítése,
– környezetvédelem.

1. Számviteli beszámoló 

A 2015. évi számviteli beszámoló külön
dokumentációként megtekinthető az
MKE Titkárságán (1015 Budapest, Hattyú
utca 16. II/8.).

A 2014. és 2015. évi bevétel-, kiadás- és
eredményadatokat, a 2016. évi tervadatok-
kal együtt, a melléklet mutatja be.

2. Költségvetési támogatás 
felhasználása 

A MKE 2015-ben közvetlen állami költség-
vetési támogatásban nem részesült. 

A 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás a mérlegadatok alapján: 

A tétel megnevezése Előző év (2014) Tárgyév (2015)

Befektetett eszközök (I–III.) 2810 3521

I. Immateriális javak 52 394
II. Tárgyi eszközök 2758 3127

III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0

A változás oka: az értékcsökkenési leírás, tárgyi eszköz beszerzés.

4. A cél szerinti juttatások kimutatása 

4.1. A 2015. évi közhasznú működés támogatására összesen: 8 337 410 Ft

Központi költségvetéstől pályázati úton elnyert támogatások

Támogató szerv Támogatás

TVK Nyrt. 1 000 000  
Richter Gedeon Nyrt. 1 300 000  
Perform Kft 200 000  
Simkon Kft. 80 010
Unicam Kft 200 000
MOL Nyrt. 740 000
Labsystem Kft 100 000
Festékipari Kutató Kft. 50 000
Kromat Kft 50 000
Egis Gyógyszergyár Zrt. 220 800
Dr. Mihalkó Zoltán 3 600
Servier Kft. 400 000
B. Braun Avitum 500 000

Összesen 4 844 410

Támogató szerv Támogatás

Emberi Erőforrások Minisztériuma 800 000  
Emberi Erőforrások Minisztériuma 2 193 000  
Gyöngyösi Önkormányzat 500 000  

Összesen 3 493 000 

Cégektől kapott támogatások 
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Kiemelt támogatók Támogatás

MOL Nyrt. 4 240 000  
Richter Gedeon Nyrt. 1 700 000  

6. A vezető tisztségviselőknek
nyújtott 
juttatások értéke, összege  

A választott vezető tisztségviselőink tevé-
kenységüket társadalmi munkában látják
el, amelyért semmiféle külön juttatásban
nem részesültek. Az Egyesület ügyvezető
igazgatója részére 3 844 000 Ft munkabér
került kifizetésre a központi keretből.

7. A közhasznú tevékenységről
szóló rövid tartalmi beszámoló 

7.1. Tudományos tevékenység, 
kutatás, műszaki fejlesztés
Az Egyesület szakmai szervezetei 2015-
ben 11 részvételi díjas és több mint 85 té-
rítésmentes tudományos rendezvényt, va-
lamint kémiát népszerűsítő, nagyszámú
érdeklődőt vonzó eseményt szerveztek. Az
év során egy új Bionalitikai Szakcsoport
alakult az Analitikai Kémia Szakosztály-
ban, valamint újjáalakult a Fizikai Kémia
Szakosztály. Megemlítünk néhány jelentő-
sebb térítésmentes programot, például:
Nyugdíjasok Kör szeminárium (Budapest),
9. Kémikus Diákszimpózium (Bonyhád),
Tisztújító gyűlések tudományos előadói
üléssel összekötve (országszerte), az MKE
BAZ Megyei Területi Szervezet Borsodi Vegy-
ipari Napja (Miskolc), Tömegspektromet-
riai Szakmai Nap és a Cornides István Tu-
dományos-Díj átadása (Budapest), Veszp-
rém Megyei Előadások (Veszprém), 38.
Kémiai Előadói Napok (KEN – Szeged), 6.
Országos Vegyész Teremlabdarúgó Torna
(Budapest). Ezeket a Magyar Kémikusok
Lapjában, körlevelekben, szakmai folyó-
iratokban és az egyesületi honlapon: http://
www.mke.org.hu tettük közzé. 

A részvételi díjas rendezvényeken ösz-
szesen 1215 belföldi és külföldi szak-
ember vett részt (köztük 300 fiatal diák-
kedvezménnyel) jól szolgálva a hazai ku-
tatás-fejlesztést. A nemzetközi rendezvé-
nyeink jelentős nemzetközi elismerést is
kiváltottak. Országos általános és közép-
iskolai versenyeink során több mint 6000
általános és középiskolás diákot és ta-
náraikat szólítottunk meg.

MKE KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS, 2016

SZJA 1%

Támogató szerv Támogatás

NAV 710 351

4.2. A 2015. évi kiadványok támogatására összesen: 7 358 000 Ft

Egyéb pályázati úton elnyert támogatások

Támogató költségvetési szerv

Magyar Tudományos Akadémia ➤ Gyógyszerkutatási könyv 3 658 000
Magyar Tudományos Akadémia ➤ Magyar Kémiai Folyóirat 1 240 000
Magyar Tudományos Akadémia ➤ Magyar Kémikusok Lapja 860 000
Nemzeti Kulturális Alap              ➤ Magyar Kémikusok Lapja 1 000 000
Nemzeti Kulturális Alap ➤ Középiskolai Kémiai Lapok 600 000

Összesen 7 358 000

4.3. A 2015. évi tudományos rendezvények támogatására összesen: 7 930 620 Ft

Támogatott rendezvény Támogatás

Központi költségvetés
Egyéb céges Összesen

– pályázat

Irinyi János Országos  
2 000 000 2 685 000 4 685 000

Középiskolai Kémiaverseny
16th Blue Danube Conference 805 620 805 620
Őszi Radiokémiai Napok 60 000 60 000
MKE 2. Nemzeti Konferencia 750 000 750 000
KAT 2015 130 000 130 000
Varázslatos Kémia Tábor 1 500 000 1 500 000

Rendezvények összesen 2 000 000 5 930 620 7 930 620

A 4.1.–4.3. pontokban leírtak összesen: 24 336 381 Ft

5. Központi költségvetési szervtől, önkormányzatoktól pályázati úton
elnyert támogatások

A 4. pontban részletezett támogatásokból a központi költségvetési szervektől, önkor-
mányzatoktól kapott támogatások: 

Támogató szerv Támogatás

Magyar Tudományos Akadémia 5 758 000
Gyöngyösi Önkormányzat 500 000
Emberi Erőforrások Minisztériuma 4 993 000
Nemzeti Kulturális Alap 1 600 000

Összesen 12 851 000

A támogatóink közül kiemeljük, és köszönetet mondunk a következőknek:



7.2. Nevelés és oktatás, képesség-
fejlesztés, ismeretterjesztés
Az MKE kiemelten foglakozik a hazai ké-
miaoktatás fejlesztési kérdéseivel, az MKE
Oktatási Bizottsága és a Kémiatanári
Szakosztály munkáján keresztül. 

A 2015. évi főbb tevékenységek: 

Tehetséggondozó programok
• 9. Kémikus Diákszimpózium (Bony-

hád, 2015. április 10–12.) A hagyomá-
nyosan kétévente megrendezésre kerülő
diákkonferencián összesen 82 diák 33
előadása hangzott el öt szekcióba sorol-
va.  A Kárpát-medence minden részéről
(Vajdaság, Erdély, Felvidék és természe-
tesen a vendéglátó Magyarország) érke-
ző résztvevők 10–10 perces előadásban
számoltak be „kutató” munkájuk ered-
ményéről (Beszámoló: MKL, 2015. 70.
évfolyam 9. szám)

• Mengyelejev Diákolimpia (Örményor-
szág, Jereván, 2015. május 3–10.) A Ma-

gyar Kémikusok Egyesülete segítette a
négyfős magyar csapat részvételét,
amelynek teljesítménye: 1 ezüstérem, 2
bronzérem és egy dicséret. (beszámoló:
KÖKÉL, 2015. XLII. évfolyam, 4. szám;
MKL, 2015. 70. évfolyam 7–8. szám)

• Irinyi János Országos Középiskolai
Kémiaverseny – A Magyar Kémikusok
Egyesülete által szervezett háromfordu-
lós verseny már a 46. alkalommal került
megrendezésre. A döntő forduló helyszí-
ne 2015. április 24–26. között a Szegedi
Tudományegyetem volt. A versenyen
több mint 3500 diák vett részt az or-
szág minden részéből, sőt a határon túli
magyar iskolák közül is többen bekap-
csolódtak. A szegedi döntőbe 200 diák
jutott be, akik 7 kategóriában versenyez-
tek. Ez a rendezvény 9–10. osztályos ta-

nulók részére szervezett kémiai tárgyú
tehetségkutató verseny, amely az általá-
nos iskolai Hevesy-versenyre épül, és egy
közbenső fokozatként előkészíti a diáko-
kat az Országos Középiskolai Tanulmá-
nyi Verseny kémia szekcióján való rész-
vételre is. Ezen túlmenően az Irinyi OKK
komoly segítséget ad a Nemzetközi Ké-
miai Olimpián részt vevő mindenkori
magyar csapatba alkalmas diákok kivá-
logatására. Az évek óta érmekben gaz-
dag magyar csapat minden tagjának az
Irinyi OKK jelenti az alapozást és a ver-
senyrutin megszerzését. A 2015-ös Irinyi
OKK-döntőn összesen 298 regisztrált
résztvevő volt (versenyzők, felkészítő ta-
nárok, a Versenybizottság tagjai és helyi
szervezők). A verseny sikerét segítet-
te az Egyesület tagjai által felaján-
lott SZJA 1% támogatás. (Beszámoló:
KÖKÉL, 2015. XLII. évfolyam, 3. szám;
MKL, 2015. 70. évfolyam 6–7. szám)

• Dr. Kónya Józsefné Emlékpályázat
kémiai tárgyú dolgozatok megírásá-
ra. Az MKE Hajdú-Bihar Megyei Terüle-
ti Szervezete és Debrecen Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal Oktatási
Osztálya a 2014/2015-as tanévre immár
22. alkalommal hirdette meg a pályáza-
tot a Hajdú-Bihar megyei általános és
középiskolák tanulói részére. A verseny
eredményhirdetésére 2015. június 19-én
került sor. 12 általános iskolai és 13 kö-
zépiskolai versenyző pályamunkája nyert
jutalmat. (Beszámoló: Hajdú-Bihari Nap-
ló, 2015. június 23.)

• Varázslatos Kémia a Fény Éve jegyé-
ben címmel 2015. június 29. és július 3.
között immár 7. alkalommal szervezett

MKE KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS, 2016

Hazai rendezvények Időpont (2015) Helyszín

Biztonságtechnika, 2015 június 11–13. Balatonalmádi 
MKE 2. Nemzeti Konferencia augusztus 31. – szeptember 2. Hajdúszoboszló
XII. Környezetvédelmi Analitikai

október 7–9. Balatonszárszó
és Technológiai Konferencia

Nemzetközi rendezvények

16th Blue Danube Symposium on
június 14–17. Balatonalmádi

Heterocyclic Chemistry
5th European Drying Conference 

október 21–23. Budapest
(EuroDrying’2015)

A részvételi díjas rendezvények közül kiemeljük az alábbiakat:
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nyári tábort az MKE Kémiatanári Szak-
osztálya. Ez alkalommal már másodszor
Egerben, az Eszterházy Károly Főiskola
Természettudományi Karának Élelmi-
szer-tudományi Intézetében. A táboro-
záson 31 kémia iránt érdeklődő 9–11.
osztályos tanuló vett részt. (Beszámoló:
http://www.varazslatos-kemia-tabor.
mke.org.hu/varazslatos-kemia-tabor-
2015/beszamolok-a-taborrol.html) 

• 11. Nemzetközi Junior Természettu-
dományi Diákolimpia (Dél-Korea, Da-

egu, 2015. december 2–11.) A Magyar
Kémikusok Egyesülete segítette a ma-
gyar csapat részvételét. A hatfős csapat
5 ezüst- és 1 bronzéremmel tért haza.
(Beszámoló: MKL, 2016. 71. évfolyam, 2.
szám)

Kémiát népszerűsítő programok
• A BME Szent-Györgyi Albert Szakkollé-

giummal együttműködve került meghir-
detésre az Oláh György Országos Kö-
zépiskolai Kémiaverseny (http://www.
mke.org.hu/osszes-hir/715-olah-gyorgy-
orszagos-kozepiskolai-kemiaverseny.html)

• Környezetvédelmi Analitikai és Techno-
lógiai Konferencia (2015. október 2–4.,
Balatonszárszó) – Ifjúsági szekció szer-
vezése a konferencián, melynek kereté-
ben 10-10 percet kaptak középiskolás di-
ákok. A 9 diák 5 előadásban számolt be
saját kutatási eredményéről. A konfe-

rencián a felkészítő tanáraik is részt vet-
tek. Az ifjúsági szekcióra 25 diák érke-
zett a fonyódi és a siófoki középiskolák-
ból kísérőtanáraikkal együtt.

Egyéb közoktatást segítő
tevékenységeink
• Kémiatanári Szakosztály honlapjá-

nak folyamatos frissítése: http://www.
kemtan.mke.org.hu/ 

• KÖKÉL – 2015-ben a Középiskolai Ké-
miai Lapok 42. évfolyamát adtuk ki.
Lapunk a közoktatás teljes területén kí-
vánja a kémiaoktatást szolgálni. Témá-
inkkal nyitottunk az általános iskolák fe-
lé is. A KÖKÉL egyre bővülő témakö-
rökkel és aktualitásokkal 5 alkalommal
jelent meg a kémia tárgykörében dolgo-
zó tanárok és diákok részére. Az MKE
kiemelt feladatának tartja többek között
a természettudományok oktatásának és
népszerűsítésének elősegítését is. A ter-
jesztés évről évre történő szélesítésével
egyre több tanár és diák kezébe jut el a
lap és segíti a határon túl élő magyar di-
ákokat, valamint tanárokat a magyar
nyelvű természettudományos szókincs
bővítésében, a helyes szóhasználat gya-
korlásában. Kiemelt feladatunknak te-
kintjük a kor követelményeinek megfe-
lelően az informatikai kultúra kialakítá-

MKE KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS, 2016
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sát – ennek szellemében fontosnak tart-
juk a Lap interneten történő megjelení-
tését, fejlesztését. 17 diák nyert oklevelet
és jutalmat a KÖKÉL kezdő és haladó
példamegoldó, valamint az angol, német
fordítási versenyén. Az okleveleket ün-
nepélyes körülmények között Egyesüle-
tünk elnöke adta át a Közgyűlésen. A
KÖKÉL honlapja: http://www.kokel.mke.
org.hu/. A megújult honlapon a Lap tel-
jes anyaga olvasható és letölthető. A Lap
zökkenőmentes szerkesztését és ter-
jesztését nagyban segíti az Egyesület
tagjai által felajánlott SZJA 1%.

• A KÉMIA MÉRFÖLDKÖVEI című tab-
lósorozat egy a kémiát népszerűsítő ván-
dorkiállítás, amely 2007 áprilisa óta az
ország (sőt határon túl is) több mint 55

különböző pontján került bemutatásra:
általános és középiskolákban, egyeteme-
ken, gyárakban. (Beszámoló: MKL 2008.
63. évfolyam 5. szám; MKL 2009. 64. év-
folyam 2. szám; MKL 2010. 65. évfolyam
3. szám; MKL 2013. 68. évfolyam 7–8.
szám)

• Színpadon a természettudomány
(Science on Stage) – Természettudo-
mány-tanítási fesztivál: 2015. június 17–
20. London – Gajdosné Szabó Márta
magyar középiskolai kémiatanár kate-

gória-elsőként European Science Teacher
Award díjat nyert. (Beszámoló: MKL 2016.
71. évfolyam. 4. szám)

A felsőoktatást támogató
tevékenységeink
• XXXVIII. Kémiai Előadói Napok

(Szeged, 2015. október 26–28.) fiatal ké-
mikusok számára az MKE Csongrád
Megyei Területi Szervezet szervezésében.
(Beszámoló: MKL, 2015. 70. évfolyam 3.
szám)

• Diplomamunka Nívódíj egyesületi el-
ismerésben, 2015-ben 13 végzős egyete-
mi hallgatót részesítettünk a benyújtott
24 diplomamunka közül. Az elismerés-
ben részesülteknek egyéves tagdíjmen-
tes MKE tagságot is felajánlott az Egye-
sület. A díjak átadása a XXXVIII. Ké-
miai Előadói Napok első napján tör-
tént. (Beszámoló: MKL, 2015. 70. évfo-
lyam. 12. szám)

• Kalaus György Díj TDK-konferencia
győztesek elismerése.

• 40 ifjú kémikus nyert egyéves tagdíj-
mentes MKE-tagságot a Tudományos
Diákköri Konferenciákon (Pannon Egye-
tem, Budapesti Műszaki és Gazdaságtu-
dományi Egyetem, Miskolci Egyetem,
Szegedi Tudományegyetem, Nemzetközi
Vegyészkonferencia Kolozsvár) bemuta-
tott teljesítménye alapján. 

Fiatal kémikusok 
szakmai fejlődésének támogatása
• 1 MFt-os pályázati keretet különítet-

tünk el a költségvetésünkben fiatal ké-
mikusok szakmai rendezvényeken való
részvételének támogatására. Az MKE
Műszaki-Tudományos Bizottság ne-
gyedévente bírálta el a benyújtott pályá-
zatokat és 2015-ben 13 pályázó nyert
támogatást. (Beszámoló: MKE-honlap:
www.mke.org.hu)

• Fiatal előadók versenye Vértes Atti-
la tiszteletére az Őszi Radiokémiai Na-
pok (Balatonszárszó, 2015. október 19–
21.) keretében – 11 doktoranduszhallgató
és fiatal kutató vett részt a versenyen.

• Innováció a természettudományban
– Doktorandusz Konferencia rendez-
vény (Szeged, 2015. szeptember 26.) – A
második alkalommal rendezett esemény-
nek 45 résztvevője volt, 45 előadás ke-
rült bemutatásra. (Beszámoló: MKL, 2016.
71. évfolyam 2. szám, http://www.bio-
chem15.mke.org.hu) 

• XX. Nemzetközi Vegyészkonferencia
(Csíksomlyó, 2015. szeptember 24–27.).
A doktorandusz-plénumon az MKE kü-
löndíjat adott át, amely egy a díjazott ál-
tal kiválasztott 2016. évi MKE-rendezvé-
nyen való ingyenes részvétel. 
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• Együttműködés a BME Szent-Györgyi
Albert Szakkollégiummal – Oláh György
Országos Középiskolai Kémiaverseny,
„Kémszámtábor” 2015. augusztus 17–24.
(Beszámoló: MKL, 2014. 69. évfolyam. 11.
szám)

Ismeretterjesztést szolgáló 
folyóirataink
• A Magyar Kémikusok Lapja 70. évfo-

lyama jelent meg 2015-ben. A havi lapot
az Egyesület tagjai a tagdíjfizetés fejé-
ben térítésmentesen kapják kézhez. A
lap szakcikkeiben a kémiai tudomány
információi jutnak el az olvasókhoz, tá-
jékoztatást kapnak az ipar híreiről, a ké-
miaoktatásról és középiskoláinkról, va-
lamint az Egyesület hivatalos lapjaként
az egyesületi életről is hírt ad. A honlap
címe: http://www.mkl.mke.org.hu/. A Lap
határon túli kémikusok számára való
terjesztését nagyban segíti az Egye-
sület tagjai által felajánlott SZJA 1%.

• A Magyar Kémiai Folyóirat 2015-ben
a 121. kötetében négy lapszám jelent
meg. A folyóiratot Egyesületünk tagjai
kedvezményes áron rendelhetik meg, va-
lamint számos határon túli címre küld-
jük ki, részben a kettős előfizető akció-
ban. Az újság honlapcíme: http://www.
mkf.mke.org.hu/.

• A Membrántechnika kiadvány a Memb-
rántechnikai Szakosztály szolgáltatása a
szakterület iránt érdeklődők számára.
Évente négy szám jelenik meg, jelenleg
már csak elektronikus formában. Az új-
ság honlapcíme: http://www.mke.org.hu/
kiadvok/membrantechnika.html. 

• Az MKE 1998 óta tagja az európai társ-
egyesületek EuChemSoc nevű csoportjá-
nak. A Wiley-VCH a csoport által alapí-
tott Chemistry – A European Journal
európai szakfolyóirat kiadója. A EuChem-
Soc tagjaként az MKE minden évben 3%

mértékű, szabadon felhasználható ro-
yaltyban részesül fenti lap teljes éves ro-
yalty összegéből. 2015-ben ezen bevéte-
lünk 4581 eFt volt. 

7.3. Szakmai kulturális tevékenység,
szakmai kulturális örökség megóvása
• Előadói ülés – A Kémia és Vegyipar-

történeti Szakosztály rendezvénye 2015.
február 26-án a következő előadással:
Ritkaságok a könyvtárak alsó polca-
in (alkímia és középkori orvoslás témá-
jú könyvekről)
(http://www.mke.org.hu/osszes-hir/743-
mke-nykk-es-a-kemia-es-vegy-ipartor-
teneti-szakosztaly-kozos-eloadoulese-
2015-02-26.html)

7.4. Környezetvédelem 
• Egyesületünk az oktatási kérdések mel-

lett kiemelten foglalkozik a környezet-
védelemmel. Ezt a tevékenységet első-
sorban a Környezetvédelmi Szakosztá-
lyunk, és a Környezetvédelmi Analitikai
és Technológiai Társaságunk végzi, de
valamennyi szakosztályunk foglalkozik
közvetlenül vagy közvetve a témakörrel. 

• Környezetvédelmi Analitikai és
Technológiai Konferencia (2015. októ-
ber 2–4., Balatonszárszó) – Ifjúsági szek-
ció szervezése a konferencián, melynek
keretében 10–10 percet kaptak középis-
kolás diákok. A 9 diák 5 előadásban szá-
molt be saját kutatási eredményéről. A
konferencián a felkészítő tanáraik is részt
vettek. Az ifjúsági szekcióra 25 diák ér-
kezett a fonyódi és a siófoki középisko-
lákból kísérőtanáraikkal együtt.

• Fontosnak tartjuk a környezetvédelem-
mel összefüggő kérdések szerepeltetését
a kémiaoktatásban, ezért az MKE kü-
lönböző szervezetei által rendezett diák-

versenyek témakörében a környezetvé-
delem is szerepel.

7.5. Az euroatlanti integráció
elősegítése
• Számos konferenciánkon és előadói ülé-

seken szerepeltek Magyarország EU-tag-
ságával kapcsolatos szakmai kérdések.
Az EU-tagsággal a kémiai biztonság, a
környezetvédelem és a munkabiztonság
területeken is jogszabályi kötelezettségek
járnak. Az MKE Biztonságtechnikai
Szakosztálya komoly munkát vállal fel
ezekben a kérdésekben (konferencia,
konzultációs lehetőségek, cikksorozat a
MKL-ben például a biztonsági adatla-
pokról). 

• Hangsúlyt fordítunk a környező orszá-
gok kémikus egyesületeivel való kapcso-
latokra (kapcsolatfelvétel, kapcsolatépí-
tés). Ennek keretében veszünk részt
rendszeresen a Nemzetközi Vegyészkon-
ferencián (Erdély – Kolozsvár), illetve
számos határontúli résztvevőt láttunk
vendégül a hazai diákversenyeken és
konferenciáinkon.

• EFCE WORKING PARTY ON FLUID
SEPARATIONS – 57th Technical Meet-
ing, 2015. május 28–29., Budapest, BME.

Fenti tevékenységeink kiegészültek a Ma-
gyar Kémikusok Lapjában és a honlapun-
kon is közzétett egyesületi szakmai, terü-
leti szervezeteink által szervezett rendez-
vényekkel.

A felsorolt közhasznú tevékenységeink
megvalósításához az anyagi forrást a pá-
lyázaton elnyert, ill. kapott támogatások, a
tagjaink által felajánlott SZJA 1%, a befi-
zetett egyéni és jogi tagdíjak, valamint a
szakmai konferenciák nyeresége adják.

Az alábbiakban megemlítjük az MKE
tevékenységét 2015. évben a legmagasabb
összegű, milliós nagyságrendű támogatá-
sokkal (jogi tagdíjjal, illetve más bevételi
forrás lehetőséggel) segítő cégeket és in-
tézményeket, egyben külön köszönjük eze-
ket az előre tervezhető anyagi forrásokat:  

MOL Nyrt. 
BorsodChem Zrt.
Richter Gedeon Nyrt. 
EGIS Gyógyszergyár Zrt.
BASF Hungária Kft. 
Sanofi-aventis/Chinoin Zrt.
Bayer Hungary Kft. 
TVK Nyrt.
Kiemelkedő összegű, rendszeres bevételi

forrást biztosító partnereink: az Aktivit
Kft., az UNICAM Magyarország Kft. és
a Laborexport Kft.

Budapest, 2016. április 26.
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Bevétel/Költség

Bevétel Költség Eredmény

nemek 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

(tény) (tény) (terv) (tény) (tény) (terv) (tény) (tény) (terv)

Működtetés 39 575 36 507 33 330 61 535 48 669 56 403 –21 960 –12 162 –23 073
Apparátus ktg. 31 973 30 908 31 775
Általános ktg. 29 561 17 761 24 628

Egyéni tagdíj 4 897 4 852 4 900
Jogi tagdíj 9 673 7 980 7 980
Egyéb műk. bev. 10 107 13 534 10 000
Egyéb bevétel (royalty) 4 882 4 581 4 800
Bankkamat 451 25 400
SZJA 1% 715 710 700
Műk. támogatás 8 850 4 593 4 550

Rendezvények: 118 230 64 659 99 854 96 297 49 370 74 241 21 993 15 289 25 613
ebből támogatás 4 856 5 175 10 900

Kiadványok: 17 162 18 699 15 120 16 718 21 613 17 262 444 –2 914 –2 142
MKL 12 927 11 012 11 100 12 861 13 955 13 322 66 –2 943 –2 222

ebből támogatás 3 000 1 860 2 000
MKF 1 554 1 543 1 540 1 421 1 416 1 440 133 127 100

ebből támogatás 1 240 1 240 1 240
KÖKÉL 2 681 2 430 2 480 2 437 2 584 2 500 244 –154 –20

ebből támogatás 1 000 600 600
Membrántechnika 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ebből támogatás 0 0 0
Egyéb kiadvány 0 3 714 0 0 3 658 0 0 56 0

ebből támogatás 0 3 658 0

Egyéb 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen 174 967 119 865 148 304 174 550 119 652 147 906 417 213 398

ezer forintban
Bevétel – Költség – Eredmény tény-terv adatok 

MELLÉKLET

Költségtétel Ft/év Részletezés

Bérköltség 18 717 000 A Titkárság 6 munkatársának a bére járulékkal
Irodabérlet 4 367 250 MKE-székhely bérleti költsége ÁFA-val
Számvitel, könyvelés 3 120 000 Könyvvizsgáló-díjjal együtt
Cégautó-üzemeltetés 1 498 060 Üzemanyag- + szervizköltség (konferenciahely-keresés, konferencia-

anyagok helyszínre szállítása stb.)
Telefon, fax 1 058 610 Rendezvényszervezés, MKE-ügyintézés
Nyomda, irodaszer, egyéb anyagok 1 166 950
Utazás, kitüntetések, támogatás 5 305 000 Utazások a központi és szakosztályi keret terhére, egyesületi elismerések

díjköltsége, rendezvény-részvételi támogatások, ingyenes egyesületi tagság
Postaköltség 302 290
Fizetendő tagdíjak 2 458 000 Nemzetközi szervezeti tagság
Reprezentáció 908 810 Küldöttközgyűlés, szakosztályülések, éves vezetői értekezlet, 

kihelyezett IB-ülés
Egyéb működési költségek 9 767 344 Bankköltség, jogi szolgáltatás díja, adók, illetékek, szakosztályi 

egyéb költségek, szoftver és tárgyi eszközök karbantartási költségei,
tárgyi eszköz amortizáció stb.

Kiegészítő adatok a táblázathoz 

(az MKE működési és apparátus-költségeinek tájékoztató részletezése)



Helyszín: MKE-székhely (1015 Budapest, Hattyú u. 16. II/8.)
Jelen vannak: Kovács Attila FB-elnök

Rácz László FB-tag
Wölfling János FB-tag
Sziva Miklós FB-póttag
Androsits Beáta MKE ügyvezető igazgató

Kimentését kérte Rajkó Róbert FB-póttag.

Napirend:
1. Az MKE 2015. évi gazdasági beszámolójának megvitatása
2. Az MKE Közhasznúsági jelentés 2015 véleményezése
3. Az MKE 2016. évi gazdálkodási terv áttekintése és véle-

ményezése
4. Egyebek

1. Az MKE 2015. évi 
gazdasági beszámolójának megvitatása 

Androsits Beáta ügyvezető igazgató tájékoztatása szerint könyv-
vizsgáló által auditált „MKE mérleg és eredménykimutatás 2015”
dokumentumokat kapott meg a Felügyelő Bizottság (FB) megvi-
tatásra. 

Az MKE gazdálkodása +213 eFt eredménnyel zárult 2015-ben,
ami megfelelő folytatása a korábbi években megszilárdult és po-
zitív éves pénzügyi eredményeket produkáló egyesületi műkö-
désnek. Ugyanakkor feszes költséggazdálkodás kellett, hogy jel-
lemezze a 2015. évet, mert az egyesületi működés pénzügyi
egyensúlyának fenntartásában meghatározó jelentőségű „Ren-
dezvények” tevékenység eredménye kb. egyharmad mértékben el-
maradt a megelőző évek átlagától.

Az FB megállapította, hogy az MKE gazdálkodási tevékenysé-
ge 2015-ben is szabályos és jól kézben tartott volt, amely döntő
mértékben az MKE ügyvezető igazgató és az MKE Gazdasági Bi-
zottság tevékenységét dicséri. 

1/2016. FB határozat
A Felügyelő Bizottság elfogadja az MKE 2015. évi gazdasági be-
számolóját és azt a hivatalos ”Mérleg és eredménykimutatás
2015” dokumentumokkal együtt a 2016. évi MKE Küldöttköz-
gyűlésnek is elfogadásra ajánlja.

2. MKE Közhasznúsági jelentés 2015 
véleményezése   

A dokumentum áttanulmányozása alapján megállapítható, hogy
az Egyesület tevékenysége 2015-ben is megfelelt a közhasznúság
követelményeinek. Az MKE Alapszabályban és az egyesületi stra-
tégiában megfogalmazott céloknak megfelelő sokrétű tevékeny-
séget folytat, amelyek között a szakmai ismeretek bővítése, az
oktatási kérdésekkel való foglalkozás és a nemzetközi kémikusi
szervezetekben történő aktív szerepvállalás különösen hangsú-
lyos. 

2/2016. FB-határozat
A Felügyelő Bizottság megállapítja, hogy az „MKE Közhasznú-
sági jelentés 2015” dokumentum megfelelő szerkezetben és mély-
ségben tájékoztat az Egyesület 2015. évi tevékenységéről és mű-
ködéséről, ezért azt elfogadásra ajánlja a 2016. évi MKE Küldött-
közgyűlésnek.

3. Az MKE 2016. évi gazdálkodási terve   

A „Működtetés – Rendezvények - Kiadványok” megnevezésű ter-
vezési főcsoportok 2016. évi bevétel, költség és eredmény terv-
számai jelentősen eltérnek a 2015. évi tény adatoktól, ennek elle-
nére a 2016. évre tervezett +398 eFt egyesületi eredmény tovább-
ra is az „óvatos-realista” szemléletet tükrözi. A 2015-ben megva-
lósult két nemzetközi konferenciával szemben 2016-ban öt ha-
sonló esemény szerepel a rendezvénytervben, és ezek pénzügyi
eredménye meghatározó módon fog hozzájárulni az 2016. évi
egyesületi működés költségviseléséhez.  

3/2016. FB-határozat
A Felügyelő Bizottság támogatja az MKE 2016. évi gazdálkodási
tervében megfogalmazottakat, és azt elfogadásra ajánlja a 2016.
évi MKE Küldöttközgyűlésnek. 

4. Egyéb kérdések (felvetések, javaslatok)

• Az FB felhívja a figyelmet arra, hogy az MKE IB-ülésekről tör-
ténő tájékoztatás a korábbi években kialakult gyakorlat szerin-
ti pontossággal kerüljön fel az MKE-honlapra, beleértve ebbe a
„Határozatok könyve” dokumentum naprakész vezetését és
honlapra kerülését is. Hasonlóképpen célszerű folytatni ebben
az IB-ciklusban is az MKE IB-ülésekről történő tájékoztatást a
Magyar Kémikusok Lapjában, hacsak az MKE IB másképp
nem dönt.  

• Az MKE jogi tag és támogatói kör bővítése érdekében keresni
kell a személyes kapcsolat felvételének lehetőségét a cégek dön-
téshozóival. Például a kínai tulajdonú BorsodChem esetében
még Kína Magyarországi Nagykövetségén is érdemes kontak-
tuskereséssel próbálkozni. 

• Az FB az MKE Intézőbizottság figyelmébe ajánlja a négyéven-
kénti megrendezésre tervezett MKE Nemzeti Konferencia rész-
vételi számának csökkenő tendenciáját (2011-ben 439 fő, 2015-
ben 269 fő) különös tekintettel arra, ha kiindulópontként a
2007-ben megtartott Centenáriumi Vegyészkonferenciát és annak
722 fős résztvevő létszámát tekintjük. Mint ismeretes, a Centená-
riumi Vegyészkonferencia sikere alapján az MKE Nemzeti Kon-
ferencia ötlete azzal nyert elfogadást, hogy négyévente legyen a
hazai kémiatudomány, a vegyipar/gyógyszeripar és a kémiaok-
tatás képviselőinek egy időszaki összegző és átfogó tájékoztatója
a hazai kémikustársadalom számára. Emellett egy széles körű,
minimum 400–500 fős részvételű, MKE szervezésű hazai konfe-
renciaként való meghonosítása is a fő célok között szerepelt.
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Emlékeztető
az MKE Felügyelő Bizottságának (FB) 2016. május 20-i üléséről



Közhasznú működésünkre – kiadványaink fenntartására és
a tudományos rendezvényeink szervezésére – összességében
2015-ben 24 MFt-ot meghaladó pénzügyi támogatás érke-
zett. A tagvállalatoktól származó közhasznú támogatások nagy-
sága és hányada kismértékben csökkent, nőtt a központi költ-
ségvetés támogatási részesedése. 

Az egyéni és jogi tagdíjakból származó bevétel (19,3
MFt) változatlanul jelentős forrása az egyesületi költségvetésnek.

Az Egyesületnek határidőn túli lejárt számlája, kinnlévősége
nincsen. Szabad pénzeszközei a korábbi évek szintjén lekötött
bankbetétben szerepelnek.

Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló hűen
tükrözi az Egyesület gazdálkodási tevékenységét

A Közhasznúsági jelentés részletesen értékeli a közhasznú
célú bevételi források összetételét. Egyúttal tartalmazza a 2016-os
év tervezett költségvetési számait. 

A GB javasolja a 2015-ös beszámoló, a Közhasznúsági jelentés
és a 2016-ös terv elfogadását.

A beszámolót készítette a GB nevében: 

Budapest, 2016. május 19. 
Bognár János

GB-elnök
(A GB jelenlegi tagjai: Androsits Beáta, Banai Endre, 
Bognár János és Pálinkó István)

A Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának (NKB)
beszámolója a 2015. évi tevékenységről

Elnök: Dr. Farkas Etelka egyetemi tanár, 
Debreceni Egyetem

Tagok: Dr. Bánhidi Olivér egyetemi docens, 
Miskolci Egyetem 
Dr. Dormán György, Thalesnano Zrt., Budapest 
Dr. Szakácsné Dr. Földényi Rita egyetemi docens,
Pannon Egyetem, Veszprém 
Dr. Perczel András akadémikus, egyetemi tanár, 
ELTE, Budapest
Dr. Tóth Ágota egyetemi tanár, 
Szegedi Tudományegyetem
Androsits Beáta MKE ügyvezető igazgató  
(A Bizottságba az IB javaslatára, a földrajzilag is egyen-
letesebb országos lefedettséget biztosítandó, új tagként
lépett be Dr. Szakácsné Dr. Földényi Rita, Pannon Egye-
tem, Veszprém)

A jelen évtől az alábbi képviseleti változások történtek, illetve
vannak folyamatban a nemzetközi szervezetekben:

1) EuCheMs Division of Organometallic Chemistry:  Dr. Pa-
sinszki Tibor egyetemi tanár helyett Dr. Csámpai Antal
egyetemi tanár (ELTE) lett a képviselő. 

2) EuCheMs Working Party on the History of Chemistry: Dr.
Hannus István prof. emeritus az elmúlt évben vette át a
képviseletet a megbetegedett és időközben sajnálatosan el-
hunyt Dr. Vámos Éva helyett, de úgy ítélte meg, hogy he-
lyesebb lenne ezen a területen aktívan tevékenykedő jelöltet
találni. Dr. Papp József (MTA Energiatudományi Kutató-
központ Felületkémiai es Katalízis Laboratórium vezetője)
vállalja a képviseletet és nominálása megtörtént. 

• Az FB tagjai felvetették, hogy a „Kémiatanári Szimpózium/Tan-
folyam” rendezvénysorozat 2016-ban esedékes elmaradása, az
általános iskolások Hevesy György Országos Kémiaversenyének
megrendezésében az MKE közreműködés elmaradása és pél-
dául a kémiaoktatás szegmens hiánya az MKE 2. Nemzeti Kon-
ferencián leértékelheti, gyengítheti a közoktatásbeli kémiata-
nár-társadalommal történő MKE-együttműködést, amely pe-
dig hangsúlyos fontossággal szerepelt mindig is az egyesületi
célkitűzésekben. Célszerű lenne, ha a kérdéskör nem esne ki az
MKE IB látóköréből.

• Az FB az MKE Gazdasági Bizottság figyelmébe ajánlja az MKE
ügyvezető igazgatója által használt egyesületi autó lecserélését,
annak magas futásteljesítményére és ezzel szoros összefüggés-
ben a várhatóan egyre növekvő szervizköltségre tekintettel. Az
egyesületi saját tőke nagysága lehetővé teszi az autócsere meg-
valósítását.  
• A FB elismerését és köszönetét fejezi ki az MKE ügyvezető
igazgatójának és az MKE Titkárságnak az egyesületi működte-
tés, a gazdálkodás és a rendezvényszervezés terén megvalósí-
tott hozzáértő és eredményes munkájukért.

Kovács Attila Rácz László Wölfling János Sziva Miklós

Az MKE Gazdasági Bizottságának összefoglaló
jelentése a 2015-ös gazdálkodásról

A Gazdasági Bizottság állandó feladata az Egyesület gazdálkodá-
sával kapcsolatos tevékenység ellenőrzése, a gazdasági működés
negyedéves és éves értékelése. Ezzel összefüggésben a Titkárság
havi gyakoriságú kontrolling rendszert működtet az MKE gaz-
dasági tevékenységének állásáról, amit az ügyvezető igazgató a
GB tagjai számára rendszeresen megküld.

Az elmúlt évben, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően,
negyedéves gyakorisággal üléseztünk. Az üléseken minden alka-
lommal áttekintettük az apparátus működésére, az aktuális ren-
dezvényekre és a kiadványokra jellemző bevétel/költség adatokat.
Kiemelt figyelmet fordítunk a tagdíjak és a közhasznú támoga-
tások alakulására.

A GB 2016. ápr. 25-én tárgyalta meg a 2015-ös egyesületi költ-
ségvetés végleges számait, a Közgyűlés elé kerülő mérlegbe-
számolót, a Közhasznúsági jelentést és a 2016-os költségvetési
tervet. 

Megállapítottuk, hogy a tavalyi végleges kiadási adatok az ap-
parátus költségeit illetően a tervnek megfelelően alakultak. Az
általános működési költségek vonatkozásában alatta marad-
tunk mind a 2014-es tényadatoknak, mind a 2015-re kitűzött
tervszámoknak. 

A részvételi díjas rendezvényeink száma (11 db) 2015-ben
ugyan kismértékű emelkedést mutat az előző évi rendezvény-
számhoz képest, de a fizető résztvevők viszonylag alacsony szá-
ma miatt az árbevétel és értelemszerűen a realizált nyereség je-
lentősen – közel 25 %-kal – elmarad az előző évi értéktől. 

Kiadványainkon belül folyóirataink támogatási szintje a
megelőző évekhez hasonlóan alakult, míg a hirdetések mértéke
kismértékben csökkent. A nyomdai költségek és a postai tarifák
emelkedése miatt összességében 2014-hez képest sajnos jelentős,
majd 3 millió forintos veszteség jelentkezett.
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3) EuCheMs Division of Nuclear and Radiochemitry: Dr. Vajda
Nóra igen aktív, hosszú idejű képviseleti munka után kérte
felmentését. Helyette Dr. Nagy Noémi egyetemi tanár
(Debreceni Egyetem) lett a képviselő. 

4) Az INDEFI-ben Dr. Láng Péter egyetemi tanár kérésére a
felmentés megtörtént, helyette Dr. Nemestóthy Nándor
(Pannon Egyetem) örömmel vállalta a képviseletet. 

5) A fenti nominálások megtörténtek. A Kémiatörténeti Mun-
kabizottságban viszont Dr. Hannus István neve is bennma-
rad, mivel országonként két delegált képviselő lehet.
Megoldandó: Dr. Zrinyi Miklós helyett a EuCheMs Division
on Solid State and Materials Chemistryben új képviselő kell.
Dr. Mátyus Péter a Division of Organic Chemistrybe Dr. Wolf-
ling Jánost javasolja képviselőnek maga helyett.

A képviselők kb. 75–80%-a írásban elkészítette és hozzám eljut-
tatta összegzését a 2015. évi munkáról (file-ban a Titkárságra el-
juttattam), melyekből kiderül, hogy többen is, és továbbra is,
nagy aktivitással és eredményesen képviselik a magyar kémiku-
sokat a nemzetközi szervezetekben. Néhány példa:    

Simonné Dr. Sarkadi Livia (EuCheMS Executive Board Elec-
ted member): elnyert konferencia 2017-re (EuroFoodChem). Meg-
tiszteltetés nem csupán a kitüntetettnek, hanem az MKE-nek is,
hogy Dr. Sarkadi Lívia 2015-ben megkapta az „IUPAC Honors
Distinguished Women in Chemistry” díjat.  

Dr. Láng Péter: Az MKE-vel közösen szervezte az EFCE Flu-
id Separations (korábbi neve Distillation, Absorption and Extrac-
tion) munkabizottság 55., kétnapos ülését, 2015. május 28-tól Bu-
dapesten. A WP ülését először rendezték hazánkban. A BME ÉP-
GET tanszéken kívül a programban a MOL 3, a BME KKFMT
tanszék 2 előadással szerepelt. Sajnos, a Distillation&Absorption
világkonferencia helyszínéül végül nem Budapestet fogadták el. 

Kózelné Dr. Székely Edit az EFCE High Pressure Technology
és az EFCE Education Working Party kapcsán is ellátja a képvi-
seleti munkát. Utóbbi kapcsán írja, hogy évi több ülést tervez a
munkabizottság, aminek finanszírozása számára nehéznek lát-
szik. Igen aktívnak mutatkozik az Oktatási Munkabizottság, mely
a magyarországi vegyészmérnök-képzéshez is pozitív hozzájáru-
lást adhat.   

Dr. Farkas István az EFCE Working Party on Drying  (Szárí-
tási Munkabizottság) most leköszönt elnöke az 5. European
Drying Simposium Budapesten történő megrendezését, illetve
egyidejűleg a WP ülését segítette/szervezte. 

Dr. Vajda Nóra: most köszönt le, de nagy aktivitással vé-
gezte a munkát a EuCheMs Nuclear and Radiochemistry Division-
ben. A radiokémiai oktatás európai harmonizációja van napiren-
den, amihez alkalmasnak vélt helyettest, majd képviselőt kere-
sett.

Bognár János: FATIPEC-képviselőként elsősorban fiatal kol-
léga konferenciára juttatásában sikeresen segített.   

Dr. Lelik László: A 35th Informal Meeting on Mass Spectro-
metry konferencia 2017-ben Magyarországon lesz.

Dr. Pokol György (Conferentia Chemometrica, 2015, Confe-
rence of Visegrad Countries on Thermal Analysis, 2017).

Dr. Dormán György (Chemical Biology Conference, 2017). 
Dr. Szalay Luca a EuChems Oktatási Bizottságában dolgozva

a Magyarországon folyó, oktatással kapcsolatos programok,
munkák kapcsán igen részletes beszámolót készítve tájékoztatta
a Bizottságot. 

A fent említett képviselők mellett több más képviselő tevé-
kenysége is nagyon elismerésre méltó volt 2014-ben is. 

2016. február 24-én már ötödik alkalommal került megrende-
zésre a képviselők fóruma, ahol a résztvevő összesen 11 fő (sok
kimentés volt külföldi utak, egyéb elfoglaltságok okán) beszá-
molót hallgatott meg a EuChemsben 2015-ben történtekről. Most
is sok megjegyzés hangzott el azon anyagi nehézség kapcsán,
mely a képviselők programokon való megjelenését nehezíti (több
esetben lehetetlenné teszi). 

Bejelentésre került, hogy korábbi kérésnek eleget téve a képvi-
selők által írt beszámolók megtekinthetőek valamennyi képvise-
lő számára. 

Folytatódott az a 2010-től kezdődően folyamatos munka, mely-
ben, elsősorban Dr. Tóth Ágota nagyon aktív tevékenységének
köszönhetően rendszeresen összegyűjtésre kerülnek és eljutnak a
magyar kémikustarsadalom hírei a EuCheMS hírportálra. Eh-
hez a hírportálhoz az MKE honlapján keresztül folyamatosan
hozzáférhetünk. 

A Magyar Kémikusok Lapja továbbra is minden számban, kü-
lön rovatban közli a nemzetközi szakmai híreket, tájékoztat kö-
zelgő eseményről, illetve szakmai beszámolókat közöl.   

Nemzetközi konferenciaszervezés Magyarországon

2016-ra kevés konkrét kérés érkezett az adatlapokban, de
a nemzetközi szervezetekben, illetve az MKE-ben vezető
tisztséget ellátók (elsősorban Simonné Dr. Sarkadi Livia
MKE-elnök) kötelező útjai a jelen évben is támogatandók. 

Tagdíjak 2015-ben

Euchems 2145 EUR
IFSCC 525 CHF
Fatipec 832 EUR
EFCE 500 EUR
EFMC 610 EUR

A nemzetközi szakmai szervezetek listája melyekben MKE-kép-
viselők által is jelen van a magyar kémikustársadalom:

EuCheMS (European Association for Chemical and Molecular
Sciences), 

EFCE (European Federation of Chemical Engineering), 
EFMC (European Federation for Medicinal Chemistry), 
EMS (European Membrane Society), 
EURACHEM (A Focus for Analytical Chemistry in Europe)
FATIPEC (Federation of the Paints, Varvishers, Lacquers …), 
ICTAC (International Confederation for Thermal Analysis and

Calorimetry), 
IFSCC (The International Federation of Societies of 

Cosmetic Chemists), 
IMSF (International Mass Spectrometry Foundation), 
INDEFI (International Delegates on Filtration), 
IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry)
Flow Chemistry Society (Áramlásos Kémiai Társaság),
Chemical Biology Society

Budapest, 2016. április 20. 
Dr. Farkas Etelka

NKB-elnök
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díjról, melyet Dr. Galambos János (Richter Nyrt.) kap „Indolvá-
zas természetes anyagok izolálása és félszintetikus átalakítása”
című pályázatára.

Galambos Jánosnak meghatározó szerepe volt több innovatív
és gazdaságilag jelentős eljárás kidolgozásában, melyek alkaloi-
dok előállítását, félszintetikus átalakítását és tisztítását célozták.
Ezekből több szabadalom, humán kísérletekig eljutó, sőt piacra
kerülő gyógyszer is született, és jelentős árbevételt (közel 100 mil-
liárd forint) hoztak a Richter Gedeon Nyrt. számára az elmúlt 30
évben.

4) MKE szakosztályi/szakcsoporti szerkezete
Bár már az előző évben is beszámoltam róla, itt is megemlítem,
mert a végső aktusra 2015-ben került sor: újjáalakult a Fizikai
Kémiai Szakosztály. Az alakuló ülés Láng Győző professzor urat
választotta meg elnökének. Nagyon fontosnak tartotta az MTB,
hogy a kémiának e fontos területe is megjelenjen az Egyesület
szerkezetében, és biztosítani tudjuk a EuCheMS Fizikai Kémiai
Divíziójában való képviseletünket.

Összefoglalva: a Műszaki és Tudományos Bizottság a szabályza-
tokban hozzá rendelt feladatokat maradéktalanul elvégezte. A Bi-
zottság tagjai továbbra is nagy lelkesedéssel látják el feladatukat,
amit ezúton is köszönök!

Budapest, 2016. április 20.

Dr. Szalay Péter
egyetemi tanár

az MKE főtitkárhelyettese, az MTB elnöke

BESZÁMOLÓ
az MKE Műszaki és Tudományos Bizottságának
2015-ös működéséről

A Bizottság az év során a következő feladatokat végezte el:

1) Utazási pályázatok bírálata
Az előző években kidolgozott metódus alapján dolgozott a bi-
zottság. 2015-ben 13 fiatal kolléga utazását tudtuk támogatni 40
és 100 eFt közötti összeggel, összesen 1009 eFt-tal.

2) Szakdolgozati Nívódíjak
A Bizottság többlépcsős szavazás után a következőket javasolta
jutalmazásra:

Balázs László Bertalan (BME)
Drávavölgyi Gábor (BME)
Hirsch Edit (BME)
Mester Dávid (BME) 
Gyöngyösi Tamás (DE) 
Kecskeméti Ádám (DE) 
Dénes Nóra (ELTE) 
Kelemen Orsolya (ELTE)
Császár Zsófia (Pannon Egyetem) 
Filotás Dániel (PE)
Pálinkás Noémi (PE) 
Buchholz Balázs (SZE) 
Rauscher Evelin (SZE)

3) Wartha Vince-díj
A Bizottság a beérkezett pályázatokról szoros szavazáson, de az
eredményt testületileg elfogadva döntött a 2015-ös Wartha Vince-
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Képek a Küldöttközgyűlésről




