
A folyamat megállíthatatlannak tűnik, de szerencsére a fogyás
lassú, talán lassabb, mint a kémiával foglalkozók összlétszámá-
nak csökkenése.

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 2019-ben a
következők voltak:

● Nagy Periódusos Rendszer Performansz, Magyar Rekord ál-
lítás (országos)

● Non-stop kísérleti bemutató verseny (a Periódusos Rendszer
Éve alkalmából, Budapest)

● 51. Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny (Debre-
ceni Egyetem)

● 26. Dr. Kónya Józsefné Emlékpályázat kémiai tárgyú dolgo-
zatok megírására (Debrecen)

● Varázslatos Kémia – 11. MKE nyári tábor (Eger)
● 4. Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (Buda-

pest)
● 42. Kémiai Előadói Napok (KEN, Szeged)
● I. Fiatal Kémikusok Fóruma Szimpózium (Debrecen)

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 ké-
miai-vegyipari képzettségű szakemberek érdekében dolgozik. Te-
vékenységei körébe tartozik a kémiai tudomány népszerűsítése,

a tehetséggondozás az általános és középiskolai kémiaverse-
nyektől kezdve, az általános, középiskolai és egyetemi kémiaok-
tatás figyelemmel kísérésén át, a kutatási, fejlesztési eredmények,
valamint a kémia mint a mindennapokban fontos és állandóan
előforduló jelenség bemutatásáig. Mindehhez sokirányú érdeklő-
désű tagság, valamint időt és fáradságot nem kímélő vezéregyé-
niségek és – természetesen – a mindennapok fáradhatatlan ro-
botosai is szükségesek. Szerencsére vezéregyéniségek, nagyon so-
kat magukra vállaló kollégáink egyaránt vannak; ez és érdek-
lődő tagságunk nemcsak az Egyesület túlélését, hanem fejlődését
is biztosítják.

Tagság

Az Egyesület tagjainak száma az előző évhez képest kismérték-
ben tovább csökkent, 1791-ről 1761 főre. A csökkenés minden kor-
osztályt érintett. A teljes tagdíjat fizetők 2019-ben 772, az 50%-os
tagdíjat fizetők száma 575, a tagdíjmentes tagok száma 414 volt.
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● Fiatal előadók versenye Vértes Attila tiszteletére – Őszi Ra-
diokémiai Napok

● XXV. Nemzetközi Vegyészkonferencia (Kolozsvár) – dokto-
randusz-plénum: MKE különdíj

● Középiskolai Kémiai Lapok (KÖKÉL) versenyei
● 53. Mengyelejev Diákolimpia (Oroszország) – a magyar csa-

pat részvételének segítése

● 16. Nemzetközi Junior Természettudományi Diákolimpia (Ka-
tar) – a magyar csapat részvételének segítése

● III. Nemzetközi Kémiai Torna (Oroszország) – a magyar csa-
pat részvételének segítése

● Diplomamunka Nívódíj – MKE-elismerés (13 díjazott)
● Kalaus György Díj TDK-konferenciagyőztesek elismerése
● 1 MFt az MKE költségvetésben évente elkülönített pályázati

keret fiatal kémikusok szakmai rendezvényeken való részvé-
telének támogatására (7 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 2019-ben, sajnos csak egyetlen nemzetközi kon-
ferenciát tudott szervezni (PERMEA 2019 – Membrane Confe-
rence of the Visegrad Countries). A beszámoló megírásakor már
látszik, hogy ez még mindig sokkal több, mint a 2020-as ered-
mény, amikor is a koronavírus világjárvány miatt a konferencia-
élet teljesen leállt, nemcsak nálunk, hanem világszerte.

A 2019-es év során még jelentős számú hazai tudományos ren-
dezvényünk volt:

● 62. Spektrokémiai Vándorgyűlés (Balatonszárszó)
● 36. Borsodi Vegyipari Nap – MKE BAZ Megyei Területi Szer-

vezete (Miskolc)
● Őszi Radiokémiai Napok (Balatonszárszó)

● 51. Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny (Debre-
ceni Egyetem)

● 42. Kémiai Előadói Napok (Szeged)
● I. Fiatal Kémikusok Fóruma Szimpózium (Debrecen)
● Biztonságtechnikai 2019 (Siófok)

● XIV. Környezetvédelmi Analitikai és Technológiai Konferen-
cia (Balatonszárszó)

● 51. Kromatográfiás tanfolyam – MKE Csongrád Megyei Te-
rületi Szervezete (Szeged)

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.
A meglévő szervezeti egységek többsége aktív volt különféle prog-
ramok szervezésében.

Nemzetközi kapcsolatok

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

Egyesületünk elnöke, Simonné Sarkadi Livia tagja a EuChemS
Végrehajtó Bizottságánaka. Szalay Péter a EuChemS Division of
Computational and Theoretical Chemistry elnöke. Friedler Ferenc
pedig az EFCE ((European Federation of Chemical Engineering)
Végrehajtó Bizottság 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. Az Egyesület bevételeinek csökkenése, va-
lamint az emelkedő postaköltségek miatt 2021-től kénytelenek
vagyunk 7000 Ft/fő hozzájárulást kérni azoktól a tagtársainktól,
akik a Magyar Kémikusok Lapját továbbra is kinyomtatva sze-
retnék megkapni. A kiadvány továbbra is ingyenesen letölthető
az Egyesület honlapjáról (www.mke.org.hu). Érdemes megemlíteni,
hogy az Egyesület jelen van a Facebookon (www.facebook.com/
mkeface) is.

320 MAGYAR KÉMIKUSOK LAPJA
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Gazdálkodás

Az egyesületi gazdálkodás 2019-ben 125,871 MFt bevétel és
125,717 MFt kiadás adatok révén +154 000 Ft pénzügyi ered-
ménnyel zárt. Ez azt jelenti, hogy a nehézségek ellenére az Egye-
sület gazdasági szempontból is működőképes maradt.

A fentebb részletezett területeken elért ered-
mények elérésében az MKE Titkárság dolgo-
zóinak, és különösen Androsits Beáta ügyveze-
tő igazgatónak, döntő szerepük volt. Munkáju-
kért megérdemlik a teljes tagság köszönetét.

Az egyesületi működés részletes és szám-
szaki adatokkal alátámasztott összefoglalása a
Közhasznúsági jelentés 2019, valamint a Mérleg

és eredménykimutatás 2019 dokumentumokban olvasható.
Kijelenthető, hogy a Magyar Kémikusok Egyesülete 2019-

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, amelyért mindenkit
köszönet 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 2019” dokumentumot,

amelyben a 2020. évre vonatkozó gazdálkodási terv fő szá-
mai a következők:

➤ bevétel: 94 700 eFt
➤ költség: 94 680 eFt
➤ eredmény: 20 eFt
● Az ,,MKE Mérleg és eredménykimutatás 2019” dokumentu-

mot, amelynek fő számai a következők:

Mérleg 2019
Befektetett eszközök 4 323 eFt
Forgóeszközök 63 827 eFt
Aktív időbeli elhatárolás 8 688 eFt
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 76 838 eFt
Saját tőke/jegyzett tőke 61 498 eFt
Céltartalékok 0 eFt
Kötelezettségek 1 584 eFt
Passzív időbeli elhatárolás 13 756 eFt
FORRÁSOK ÖSSZESEN 76 838 eFt

Eredménykimutatás 2019
Összes bevétel 125 871 eFt
Összes ráfordítás 125 717 eFt
Eredmény 154 eFt

● A 2020. évi egyéni tagdíj összege 10 000 Ft/fő/év volt. 2021-
ben a tagdíj összege nem változik, azaz 10 000 Ft/fő/év lesz,
az eddigi kedvezmények megtartásával (a nyugdíjas tagok-
nak és az általános iskolai, valamint középiskolai kémiata-
nároknak 50%, az MKE Alapszabálya szerinti ifjúsági tag, to-
vábbá a gyesen lévők számára 25%).

A főtitkári beszámoló, a Közhasznúsági jelentés 2019, a Mér-
leg- és eredménykimutatás 2019 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


