
rolt tevékenységek internetes felületeken való hozzáférhetősége
is dokumentált.

2/2020. FB határozat
A Felügyelő Bizottság megállapítja, hogy az „MKE Közhasznú-
sági jelentés 2019” dokumentum megfelelő szerkezetben és mély-
ségben tájékoztat az Egyesület 2019. évi tevékenységéről és mű-
ködéséről, ezért azt elfogadásra ajánlja a 2020. évi MKE Kül-
döttközgyűlésnek.

Az MKE 2020. évi gazdálkodási terve   

A vártnál is lényegesen nehezebb, valamint a betervezhetetlen
kedvezőtlen események miatt 2020-ban gyakorlatilag állapot-
fenntartó + 20 eFt pénzügyi eredmény van betervezve. Ennek be-
tartásához szigorú költséggazdálkodás és az események igen sze-
rencsés alakulása szükséges az év hátralévő részében. 

3/2020. FB határozat
A Felügyelő Bizottság támogatja az MKE 2020. évi gazdálkodási
tervében megfogalmazottakat és azt elfogadásra ajánlja a 2020.
évi MKE Küldöttközgyűlésnek. 

Egyebek

• Az ügyvezető igazgató tájékoztatása szerint 2019-ben nem volt
külső szerv által kezdeményezett és az egyesületi működést
érintő vizsgálat az MKE-ben.

• Peres, vitás ügye nincs az Egyesületnek. 
• Az MKE Küldöttközgyűléssel kapcsolatos és a kötelező tájé-

koztatást jelentő dokumentumok az MKE-honlapon elérhetők. 

Összefoglalás 

• A közhasznúsági jelentésből, az Intézőbizottság ülései emlé-
keztetőiből és a kapott kiegészítő szóbeli tájékoztatásból meg-
állapítható, hogy az Egyesület 2019-ben is saját céljainak és a
közhasznúság követelményeinek megfelelően, sikeresen műkö-
dött. 

• Az Intézőbizottság 2019-ben aktívan, nagyszámú kérdést napi-
rendre tűzve és megvitatva, eredményesen irányította az Egye-
sület tevékenységét. Ebbéli munkáját a szakbizottságok meg-
határozó módon segítették. 

• Az MKE-kiadványok és kiemelten a Magyar Kémikusok Lapja
elismerten magas színvonalon szolgálják ki nemcsak a tagság,
de az egész vegyésztársadalom érdeklődését is. 

• Az Egyesület mindennapos működtetésének felelőse az MKE
Titkárság hozzáértéssel, az Egyesület iránti elkötelezettséggel
és az eredményes gazdálkodást megteremtő rendezvényszerve-
zési tevékenységével biztos támasza szakmai szervezetünknek.    

• A FB megköszöni és elismeri a teljes tagság, a szakosztályok/
társaságok, szakcsoportok, területi szervezetek, munkahelyi
csoportok és egyesületi kiadványok szerkesztőinek, valamint a
különböző vezetői posztokon önként vállalt tevékenységét min-
denkinek.

Kovács Attila     Csutorás Csaba     Rajkó Róbert
Sziva Miklós      Wölfling János

EMLÉKEZTETŐ

az MKE Felügyelő Bizottságának (FB)
2020. augusztus 25-i elektronikus körlevélben
lebonyolított üléséről

Helyszín: elektronikus körlevél
Jelen vannak: Kovács Attila FB-elnök

Csutorás Csaba FB-tag
Rajkó Róbert FB-tag
Sziva Miklós FB-póttag
Wölfling János FB-póttag
Androsits Beáta MKE ügyvezető igazgató

Napirend:
1. Az MKE 2019. évi gazdasági beszámolójának megvita-

tása
2. Az MKE Közhasznúsági jelentés 2019 véleményezése
3. Az MKE 2020. évi gazdálkodási tervének áttekintése és

véleményezése
4. Egyebek

Az MKE 2019. évi 
gazdasági beszámolójának megvitatása 

Androsits Beáta ügyvezető igazgató tájékoztatása szerint könyv-
vizsgáló által auditált „MKE mérleg és eredménykimutatás 2019”
dokumentumokat kapott meg a Felügyelő Bizottság (FB) megvi-
tatásra. 

Az MKE gazdálkodása +154 eFt eredménnyel zárult 2019-ben,
azaz továbbra is fennáll, hogy az Egyesület saját tőkéje, ha sze-
rény mértékben is, de tovább növekedett.

Az FB megállapította, hogy az MKE gazdálkodási tevékenysé-
ge 2019-ben is szabályos és jól kézben tartott volt, amely döntő
mértékben az MKE ügyvezető igazgató és az MKE Gazdasági Bi-
zottság tevékenységét dicséri. 

1/2020. FB határozat
A Felügyelő Bizottság elfogadja az MKE 2019. évi gazdasági be-
számolóját és azt a hivatalos „Mérleg és eredménykimutatás
2019” dokumentumokkal együtt a 2020. évi MKE Küldöttköz-
gyűlésnek is elfogadásra ajánlja.

MKE Közhasznúsági jelentés 2019 véleményezése   

Rendkívül gazdag egyesületi tevékenységről ad számot a 2019.
évről szóló Közhasznúsági jelentés. A dokumentum áttanulmá-
nyozása alapján megállapítható, hogy az Egyesület tevékenysége
2019-ben is megfelelt a közhasznúság követelményeinek. Az
MKE Alapszabályban és az egyesületi stratégiában megfogalma-
zott céloknak megfelelő sokrétű tevékenységen belül a tehetség-
gondozó és a kémiát népszerűsítő programokat külön is ki kell
emelni. A szakmai ismeretek bővítése, az oktatási kérdésekkel
való foglalkozás és a nemzetközi kémikusi szervezetekben törté-
nő aktív szerepvállalás meghatározó jelentőségű, állandó elemei
az egyesületi tevékenységnek. További pozitívum, hogy a felso-
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Bizottságok beszámolói 



A GB az év folyamán folyamatosan ellenőrizte az Egyesület gaz-
dálkodását. 2020. április 27-én tárgyalta meg a záró mérleget és
Közhasznúsági jelentést. A benyújtott mérleget – a csatolt kont-
rolling-táblákat is átnézve – javasolta az IB-nek előterjesztésre a
2019-es végleges egyesületi költségvetést, a Közgyűlés elé kerülő
mérlegbeszámolót, a Közhasznúsági jelentést és a 2020-es költ-
ségvetési terv két változatát. Az IB a szigorú takarékosságot tük-
röző változatot fogadta el, mely szerint az éves tervezett eredmé-
nyünk 20 000 Ft. Sajnos, 2019 nehéz évünk volt, 2020 kifejezet-
ten az lesz. A GB 2020. augusztus 11-én újra áttekintette a gaz-
dálkodást (kontrollingot), és nem látott okot a korábbi álláspont
megváltoztatására, amely az alábbi.

Az Egyesület 2019. évi árbevétele jelentősen (mintegy 60 MFt-
tal) elmaradt a korábbi év bevételi számaitól. A közgyűlés által is
elfogadott éves terv eleve jelezte a bevételek várható csökkenését,
hiszen 2019-ben kevesebb nagy nemzetközi rendezvény lebonyo-
lítására volt igény.

Rendezvényeink – 10 részvételi díjas és több mint 90 térítés-
mentes tudományos rendezvény szerepelt a programban – a fen-
tiek ellenére változatlanul népszerűek voltak és nagyszámú részt-
vevőt vonzottak. 

Kiadványaink a költségvetési intézményeknél (MTA, Nemzeti
Kulturális Alap, Emberi Erőforrások Minisztériuma) az elmúlt
évben is jelentős támogatásban részesültek. 

Közhasznú működésre – kiadványaink fenntartására és a tu-
dományos, ill. tehetséggondozó rendezvényeink szervezésére –
összességében 2019-ben 38,6 MFt támogatás érkezett. 

Az egyéni és jogi tagdíjakból származó bevétel tavalyhoz ké-
pest nem csökkent (20,786 MFt a tavalyi 19,7 MFt-tal szemben),
így a korábbi évekhez hasonlóan jelentős forrása az egyesületi
költségvetésnek.

Az Egyesületnek határidőn túli lejárt számlája, kinnlevősége
nincsen. Szabad pénzeszközei lekötött bankbetétben, állami ga-
ranciájú értékpapírban, illetve az Egyesület folyószámláján van-
nak. 

Az egyszerűsített éves beszámoló hitelesen tükrözi az Egyesü-
let gazdálkodási tevékenységét.

A Közhasznúsági jelentés részletesen értékeli a közhasznú cé-
lú bevételi források összetételét. Egyúttal tartalmazza a 2020-as
év tervezett költségvetési számait. 

A GB javasolja a 2019-as beszámoló, a Közhasznúsági jelentés
és a 2020-es terv elfogadását.

Budapest, 2020. augusztus 12.

A beszámolót készítette a GB nevében: 
Lengyel Attila GB-elnök 

(A GB jelenlegi tagjai: Androsits Beáta, Bognár János, 
Lengyel Attila és Pálinkó István) 

Elnök: Dr. Tóth Ágota egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem
Tagok: Dr. Bánhidi Olivér címzetes egyetemi tanár, Miskolci

Egyetem
Dr. Farkas Etelka professor emerita, Debreceni Egyetem
Molnárné Nagy Lívia laborvezető, Festékipari Kutató
Kft.
Nagyné Dr. Frank Éva egyetemi docens, Szegedi 
Tudományegyetem
Dr. Ősz Katalin, egyetemi docens Pécsi Tudomány-
egyetem
Dr. Pap József Sándor laborvezető, MTA Energiatudományi 
Kutatóközpont
Skodáné Dr. Földes Rita egyetemi tanár, Pannon Egyetem
Androsits Beáta, az MKE ügyvezető igazgatója

A Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának elnökségéről Dr. Far-
kas Etelka (DE) lemondott és a bizottság újjáalakult. A megújí-
tott bizottság nevében köszönjük Dr. Farkas Etelka több mint
tízéves elnöki tevékenységét, és köszönjük, hogy továbbra is vál-
lalta a bizottság munkájának segítését.

Az MKE nemzetközi kapcsolatai közül, a korábbi éveknek
megfelelően, az Európai Kémiai Társaság (EuChemS) és a Ve-
gyészmérnökök Európai Közössége (EFCE) a meghatározó. Az
egyesület EuChemS-ben betöltött szerepét tükrözi, hogy Simonné
Dr. Sarkadi Livia a EuCheMS Végrehajtó Tanácsának választott
tagja, valamint 10 divízióban és 2 munkacsoportban (WP) van 17
MKE-képviselő. Kiemelendő, hogy Dr. Szalay Péter a Számító-
gépes és Elméleti Kémiai Divízió újból megválasztott elnökeként,
míg Dr. Láng Győző a Fizikai Kémiai Divízió kincstárnokaként
tevékenykedik. Simonné Dr. Sarkadi Livia az Élelmiszerkémiai
Divizió éves ülésén munkájának elismeréseként megkapta a
Czedik–Eysenberg Lecturer kitüntető címet és az ezzel együtt járó
felkérés alapján plenáris előadást tartott a jubileumi XX. Euro-
FoodChem konferencián.

Képviselőink javaslatai alapján számos magyar kutató mutat-
hatta be eredményeit a EuChemShez kapcsolódó nemzetközi kon-
ferenciákon. A fiatalokat összefogó Young Chemists’ Networkben
Szabó Mária képviselő számolt be a 14. EYCN ülésen az I. FKF
Szimpózium terveiről. Frank Éva (SZTE) aktív hírösszekötőként
küld be anyagot a EuChemS Newsletterbe. Az EFCE-ben 6 mun-
kacsoport munkájában vesz részt 12 képviselő. Székely Edit
képviselő munkájához kötődik, hogy 2019 májusában Budapest
nyerte meg az EMSF 2022 konferencia rendezési jogát. Mindezek
mellett számos kisebb kémikusözösséget is képvisel az MKE az
alábbi szervezetekben, mint a FATIPEC, ICTAC, INDEFI, IFSCC
és az IMSF.

2019. június 18–21. között került megrendezésre a 2nd Journal
of Thermal Analysis and Calorimetry Conference and 7th V4 (Joint
Czech-Hungarian-Polish-Slovakian) Conference on Thermal Ana-
lysis and Calorimetry (JTACC-V4) Budapesten, melyen az MKE
képviseletében Dr. Kristóf János mint társelnök vett részt.

Pénzügyi vonatkozások: A 2019. évben az MKE 1756 eFt-ot
fizetett be nemzetközi tagdíjakként, és a képviselők utazásaihoz
667 eFt-tal járult hozzá. A fiatalok nemzetközi konferencia-rész-
vételét pedig 800 eFt-tal támogatta.

Szeged, 2020. szeptember 9.
Dr. Tóth Ágota

NKB-elnök
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A Magyar Kémikusok Egyesülete
Gazdasági Bizottságának összefoglaló 
jelentése a 2019-es év gazdálkodásáról
és a 2020 évi tervről

A Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának 
beszámolója a 2019. évi tevékenységről



Itt azt érdemes megjegyezni, hogy első alkalommal díjaztunk an-
gol nyelvű szakdolgozatot.

3) Wartha Vince-díj 
Két pályázat: Mizsey Péter
és Tóth András, valamint
Hancsók Jenő részére. A Bi-
zottság a beérkezett két pá-
lyázatot megvizsgálta, mind-
kettőt díjazásra alkalmasnak
találta, de Hancsók Jenő pá-
lyázatát választotta egyhan-
gúan az alábbi indoklással: 

Indoklás: Hancso ́k Jeno ̋ díjazását életműve alapján javasoljuk.
Munkája során műtrágyák minőségjavításában és különösen belső
e ́ge ́su ̋ motorok hagyoma ́nyos e ́s alternati ́v forra ́sbo ́l sza ́rmazo ́
korszerű üzemanyagainak (motorhajtóanyagok és kenőanyagok)
kutatásában-fejlesztésében ért el a vegyiparban több ízben hasz-
nosított és nemzetko ̈zileg is elismert eredményeket. 

Összefoglalva: a Műszaki és Tudományos Bizottság a szabály-
zatokban hozzá rendelt feladatokat maradéktalanul elvégezte. A
Bizottság tagjai továbbra is nagy lelkesedéssel látják el feladatu-
kat, amelyet ezúton is köszönök!

Budapest, 2020. szeptember 7.

Dr. Szalay Péter egyetemi tanár
az MKE főtitkárhelyettese, 

az MTB elnöke

A Bizottság az év során a következő feladatokat végezte el:

1) Utazási pályázatok bírálata
Az előző években kidolgozott metódus alapján dolgozott a bi-
zottság. 2019-ban hét fiatal kolléga utazását tudtuk támogatni
összesen 700 eFt-tal. Meg kell jegyezni, hogy az 1 millió forintos
keretet azért nem sikerült kihasználni, mert nem volt elegendő
megfelelő színvonalú pályázat.

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

Bognár Zsófia (BME)
Decsi Balázs (BME)
Mayer Szabolcs (BME)
Buglyó Balázs (DE)
Fecske Dóra (ELTE)
Kissné Menkó Orsolya (ELTE)
Simkó Irén (ELTE)
Zagyva Tamás (ELTE)
Prekob Ádám (ME)
Sikora Emőke (ME)
Gina Annisa Gunarto (PE)
Efremova Anastasiia (SZTE)
Lantos Emese (SZTE)
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Beszámoló
az MKE Műszaki és Tudományos Bizottságának 
2019-es működéséről

Képek a Küldöttközgyűlésről

Bóka Beáta, Adányiné Kisbocskói Nóra és Osváth Szabolcs

A Kék Bolygó Alapítvány támogatásával decemberben megjelenik a Magyar Kémikusok Lapjának
különszáma:

Klímaváltozás a kémia és a határterületek szemszögéből
Szerkesztette: Szépvölgyi János
A TERVEZETT TARTALOMBÓL:
● Jánosi Imre: Klímaváltozás: hol tartunk most?
● Abonyi János, Czvetkó Tímea, Sebestyén Viktor: Az adattudomány eszköztárának alkalmazási lehetőségei 

a klímaváltozás kihívásainak azonosításában és kezelésében
● Laky Dóra: Az ivóvízellátás problémái és kezelési lehetőségei
● Salgó András: Az élelmiszeripar kihívásai. A klímaváltozás hatásai az élelmiszer-biztonságra
● Nagyházi Márton, Tuba Róbert: A zöld kémia válaszai az éghajlatváltozásra
● Keglevich György: Trendek és lehetőségek az ipari szerves kémia környezetbarátabbá tételére
● Tátraaljai Dóra, Pukánszky Béla: A műanyagipar és a műanyag-felhasználás környezeti hatásainak csökkentése
● Salma Imre: Légkörkémiai folyamatok és az éghajlatváltozás
● Tompos András: Klímaváltozás és energiaellátás, különös tekintettel a megújuló forrásokra
● Hancsók Jenő: Mobilitás és klímaváltozás (környezetszennyezés) rendszerszemléletben
● Bezegh András: Körforgásos gazdaság: a fenntarthatóság nélkülözhetetlen eszköze


