
� Fiatal Kémikusok Fóruma
� Nyugdíjas Kémikusok Köre

1. tudományos tevékenység, kutatás, műszaki
fejlesztés, szakmai kulturális tevékenység, szakmai
kulturális örökség megóvása

Az Egyesület szakmai szervezeteinek 2020-ban csaknem az ösz-
szes részvételi díjas és térítésmentes tudományos rendezvényt,
valamint kémiát népszerűsítő, nagyszámú érdeklődőt vonzó ese-
ményt el kellett halasztania a covid–19 járvány miatt. Amit sike-
rült megszervezni, azt is főleg online formában tartották meg az
érintettek. A hazai rendezvények listája a Közhasznúsági jelen-
tésben van részletezve.

A tagsággal az online kommunikáció megfelelő, a honlap láto-
gatottsága: 771 896 eset.

2. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés,
ismeretterjesztés

Egyesületünk egyik, talán legfontosabb működési területe az ok-
tatás segítése, amelynek szervezői és végrehajtói a Kémiatanári
szakosztály és az Oktatási Bizottság tagjai. 2020-ban a beszűkült
lehetőségek ellenére is megsüvegelendő az aktivitásuk, amint
alább látszik (részletek a Közhasznúsági jelentésben):

tehetséggondozó programok
� 54. Mengyelejev Diákolimpia (Budapestre terveztük 2020. áp-

rilis 20–27. – helyette júliusban online, Oroszország irányítá-
sával)

� Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny – 52. alka-
lommal került megrendezésre (döntő online)

� Dr. Kónya Józsefné Emlékpályázat kémiai tárgyú dolgozatok
megírására – 27. alkalommal

� Varázslatos Kémia 12. alkalommal

Kémiát népszerűsítő programok
� VI. Oláh györgy Országos Középiskolai Kémiaverseny
� VARÁZsTOROny InnOVÁcIós PROJEKTVERsEny – (be-

számoló: XVIII. Országos Diákvegyész napok (2020. április,
sárospatak helyett a pandémia miatt november – online)

egyéb közoktatást segítő tevékenységeink
� Kémiatanári szakosztály honlapjának folyamatos frissítése:

http://www.kemtan.mke.org.hu/ – 8021 látogató
� KöKél – 2020-ban a Középiskolai Kémiai Lapok 48. évfo-

lyamát adtuk ki. lapunk a közoktatás teljes területén kívánja
a kémiaoktatást szolgálni.
A KöKél honlapja: http://www.kokel.mke.org.hu/ – 83 866 lá-
togató. A megújult honlapon a lap teljes anyaga olvasható
és letölthető. A Lap zökkenőmentes szerkesztését és terjesz-
tését nagyban segíti az Egyesület tagjai által felajánlott
SZJA 1%.

2020 sajnálatosan a Magyar Kémikusok Egyesületének történe-
tének emlékezetes, legnehezebb éve volt. Az ok nyilvánvalóan a
pandémia, azonban mutatkoztak olyan jelenségek is, amelyek a
covid nélkül is megnehezítették volna az életünket. Vélhetőleg
helyesen azzal értékeljük a 2020-as évet, hogy a pandémia bizo-
nyos tevékenységeinket meghiúsítva szinte felszámolta a közös-
ségfejlesztő eseményeinket, ezáltal jelentősen csökkentve a bevé-
teleinket is. Azonban ne szépítsük a dolgot, a konferenciák irán-
ti érdeklődés lanyhulását már korábban is érzékelhettünk, a bi-
zottságok és az IB is foglalkozott a minőségi váltás lehetőségével.
A tagság létszámának csökkenése pedig bizonyosan nincs össze-
függésben a pandémiával.

nehézségeink ellenére a tevékenységünket folytattuk az Egye-
sület Alapszabályában rögzítettek szerint. célunk továbbra is a
kémia és a vegyipar iránt érdeklődők önkéntes és egyéni aktivi-
táson alapuló szerveződésére alapozott szakmai információk cse-
réje, értékelése és közzététele; a szakmai közélet fórumának
megteremtése; a hazai vegyészek, vegyészmérnökök, kémiataná-
rok és az Egyesület munkájában aktívan részt vevő egyéb szak-
emberek (a továbbiakban összefoglaló néven kémikusok) tudás-
szintjének emelése; a hazai kémikusok szakmai munkájának ha-
zai és külföldi elismertetése. Az Egyesület tevékenységének köz-
vetett célja a kémiai tudomány, a kémiaoktatás és a vegyipar fej-
lődésének elősegítése. Ennek elérése érdekében az MKE köz-
hasznú tevékenységét elsősorban az alábbi területeken fejti ki:

� tudományos tevékenység, kutatás, műszaki fejlesztés,
szakmai kulturális tevékenység, szakmai kulturális örökség
megóvása,

� nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
� euroatlanti integráció elősegítése,
� környezetvédelem.

A fenti céloknak az Egyesület a nehézségek ellenére elisme-
résre méltóan megfelelt az alábbi szervezettségben:

� 26 szakosztály/társaság (többségében aktív)
� 10 szakcsoport

ebből: 7 az Analitikai szakosztály keretében,
2 a szerves és gyógyszerkémiai szakosztály keretében
1 önálló, a Komplexkémiai szakcsoport

� 9 területi szervezet (Bács-Kiskun, Baranya, BAZ, csongrád,
hajdú-Bihar, heves, győr-Moson-sopron, Vas, Veszprém)

� 6 mKe munkahelyi csoport (Borsodchem, ME, MOl Pet-
rolkémiai Zrt., nitrogénművek-Pét, sanofi-chinoin, Richter
gedeon)
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� Facebook: https://www.facebook.com/kozepiskolai.kemiai.lapok
– 90 826 látogató és 383 kedvelő

A felsőoktatást támogató tevékenységeink

– Kémiai Előadói napok (szeged, 2020. október 27–29.) fiatal
kémikusok számára az MKE csongrád megyei Területi szer-
vezet szervezésében

– Diplomamunka nívódíj egyesületi elismerésben 2020-ban 9
végzős egyetemi hallgató munkáját részesítettük a benyújtott
16 diplomamunka közül. Az elismerésben részesülteknek egy-
éves tagdíjmentes MKE-tagságot is felajánlott az Egyesület. A
díjakat a Kémiai Előadói napok 2020 első napján adtuk át.

– Kalaus györgy-díj: TDK-konferencia-győztesek elismerése
– 12 hallgató

– Fiatal Kémikusok Fóruma – új lendülettel, megújulva
(http://www.fkf.mke.org.hu/)

Fiatal kémikusok szakmai fejlődésének támogatása

Fiatal Analitikusok XXVII. Előadóülése – online 2020. novem-
ber 27.

ismeretterjesztést szolgáló folyóirataink

� A Magyar Kémikusok Lapja 75. évfolyama jelent meg 2020-
ban. A havi lapot az Egyesület tagjai már a nyomdai megje-
lenés előtt olvashatják a honlapon. A honlap címe: http://www.
mkl.mke.org.hu/ – 177 324 látogató. 2020-ban a vírushelyzetre
való tekintettel 2 havonta postáztuk tagjainknak. A Lap ha-
táron túli kémikusok számára való terjesztését nagyban se-
gíti az Egyesület tagjai által felajánlott SZJA 1%. A lap leg-
frissebb cikkei az Egyesület Facebook-oldalán olvashatóak:
https://www.facebook.com/mkeface.

� MKE-facebook: https://www.facebook.com/mkeface – 2020-
ban összesen 195 bejegyzés jelent meg a Magyar Kémikusok
Egyesülete hivatalos Facebook-oldalán. A bejegyzések több
mint 65%-a közvetlenül az MKE által szervezett/támogatott
eseményekről, az MKE híreiről, és főleg a Magyar Kémikusok
Lapjának tartalmából született. Az oldalon megjelent be-
jegyzésekre összesen 5888 kedvelés érkezett, valamint több
mint 1063-szor osztották meg a bejegyzéseket. A tavalyi év-
ben az oldalra felkerült bejegyzések egyenként átlagosan
1958 felhasználóhoz értek el összesen több mint 382 000 al-
kalommal megjelenve a felhasználók Facebook-felületén.

� A 2020-as évben 443 új taggal bővült az MKE hivatalos Face-
book-oldala, amely így már összesen 2557 oldalkedvelésnél jár.

� A Magyar Kémiai Folyóirat 2020-ban a 126. kötetében négy
lapszám jelent meg. A folyóiratot Egyesületünk tagjai ked-
vezményes áron rendelhetik meg, valamint számos határon
túli címre küldjük ki, részben a kettős előfizető akcióban. Az
újság honlapcíme: http://www.mkf.mke.org.hu/.

� A Membrántechnika kiadvány a Membrántechnikai szak-
osztály szolgáltatása a szakterület iránt érdeklődők számá-
ra. évente négy szám jelenik meg, jelenleg már csak elektro-
nikus formában. Az újság honlapcíme: http://www.mke.org.
hu/kiadvok/membrantechnika.html.

� Az MKE 1998 óta tagja az európai társegyesületek chemistry
Europe nevű csoportjának. A Wiley-Vch a csoport által ala-
pított számos folyóirat kiadója, közöttük az első a Chemistry
– A European Journal szakfolyóirat volt. A chemistry Europe
tagjaként az MKE minden évben 3% mértékű, szabadon fel-
használható royaltyban részesül fenti lap teljes éves royalty-
összegéből. 2020-ban ezen bevételünk 7 637 eFt volt.

3. euroatlanti integráció

hangsúlyt fordítunk a környező országok kémikus egyesületei-
vel való kapcsolatokra (kapcsolatfelvétel, kapcsolatépítés). Ennek
keretében veszünk részt rendszeresen a nemzetközi Vegyészkon-
ferencián (Erdély – Kolozsvár – idén online módon), illetve szá-
mos határon túli résztvevőt láttunk vendégül az Irinyi-versenyen.

4. Környezetvédelem

� nyilvánvalóan elsősorban a Környezetvédelmi Analitikai és
Technológiai Társaságunk foglalkozik címzetten környezet-
és klímavédelemmel, ill. hulladékgazdálkodással, de vala-
mennyi szakosztályunk szakmai munkájának része közvet-
lenül vagy közvetve a témakör.

� Fontosnak tartjuk a környezetvédelemmel összefüggő is-
meretek kémiai alapjainak és részleteinek oktatását, ezért
az MKE különböző szervezetei által rendezett diákversenyek
témakörében a környezetvédelem is szerepel.

� A Magyar Kémikusok Lapja Klíma-különszámot jelentetett
meg 2020 decemberében „Klímaváltozás a kémia és a ha-
tárterületek szemszögéből” címmel, és olvasható az MKl
honlapján is: https://www.mkl.mke.org.hu/2020-klimavaltozas.
html. A különszám a KéK BOlygó AlAPÍTVÁny támoga-
tásával készült.

5. Gazdálkodási adatok

5.1. Kiemelt támogatóink

MOl nyrt. Borsodchem Zrt.

Richter gedeon nyrt. Egis gyógyszergyár Zrt.

szerencsejáték Zrt. sanofi-Aventis/chinoin Zrt.

servier Kft.

5.2. Közhasznú támogatások

2020-ban 25 316 537 Ft közhasznú támogatást sikerült szerez-
nünk. A felhasználás részletezése a közhasznúsági jelentésben.

5.3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
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A tétel megnevezése előző év (2019) tárgyév (2020)
eFt eFt

Befektetett eszközök 4323 3111
(I–III.)

I. Immateriális javak 16 11

II. Tárgyi eszközök 4307 3100

A változás oka: az értékcsökkenési leírás.
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Költségtétel Ft/év részletezés

Bérköltség 20 440 800 a Titkárság 6 munkatársának a bére járulékkal
Irodabérlet 5 496 800 MKE-székhely bérleti költsége ÁFA-val
számvitel, könyvelés 3 120 000 könyvvizsgálói díjjal együtt
cégautó-üzemeltetés 1 030 370 üzemanyag + szervizköltség + biztosítás (konferenciahely-keresés,

konferenciaanyagok helyszínre szállítása stb.)
Telefon, fax 582 943 rendezvényszervezés, MKE-ügyintézés
nyomda, irodaszer, egyéb anyagok 450 950
Utazás, kitüntetések, támogatás 928 680 utazások a központi és szakosztályi keret terhére, egyesületi elismerések

díjköltsége, rendezvény-részvételi támogatások, ingyenes egyesületi tagság
Postaköltség 498 200
Fizetendő tagdíjak 2 109 082 nemzetközi szervezeti tagság
Reprezentáció 245 875 küldöttközgyűlés, szakosztályülések, éves vezetői értekezlet,

kihelyezett IB-ülés
értékcsökkenés 1 613 000
Egyéb működési költségek 4 403 180 bankköltség, jogi szolgáltatás díja, adók, illetékek, szakosztályi

egyéb költségek, szoftver és tárgyi eszközök karbantartási költségei stb.

Az mKe működési és apparátus-költségei

5.3. bevétel, költség, eredmény

2020-ban költségvetési támogatásban a Magyar Kémikusok Egyesülete nem részesült.

bevétel/Költség

bevétel Költség eredmény

nemek 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

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

működtetés 36 148 31 444 33 750 52 637 40 920 46 018 –16 489 –9 476 –12 268
Apparátus ktg. 33 208 32 735 34 160
Általános ktg. 19 429 8 185 11 858

Egyéni tagdíj 4 275 5 268 9 000
Jogi tagdíj 10 252 9 747 10 000
Egyéb műk. bev. 260 6 830 400
Egyéb bevétel + royalty 5 592 7 637 7 500
Bankkamat 92 100 100
sZJA 1% 703 777 750
Műk. támogatás 14 974 1 085 6 000

rendezvények: 73 199 21 215 36 000 54 212 30 446 22 785 18 987 –9 231 13 215
ebből támogatás 0 0 0

Kiadványok: 16 524 17 860 11 550 18 868 17 568 12 222 –2 344 292 –672
MKl 11 264 12 793 7 120 14 270 12 230 7 892 –2 382 563 –772

ebből támogatás 2 240 3 250 1 560
MKF 1 483 1 400 1 400 1 376 1 472 1 480 –474 –72 –80

ebből támogatás 1 242 1 240 1 240
KöKél 3 777 3 667 3 030 3 222 3 866 2 850 164 –199 180

ebből támogatás 3 525 3 326 2 700

Egyéb kiadványok 0 0 0

Összesen 125 871 70 519 81 300 125 717 88 934 81 025 154 –18 415 275

bevétel – Költség – eredmény tény-terv adatok
(ezer Ft-ban)

Az évet jelentős veszteséggel zártuk. Bevállaltuk a hiányt, mert ez az egyedülálló kivétel nem veszélyezteti a közhasznú státusunkat.

Amint látható, a működés zökkenőmentességét biztosító, összeszokott apparátust és infrastruktúrát fenntartottuk és fenntartjuk.



Napirend

900 – 955 Résztvevők fogadása, regisztráció
955 – 1000 Elnökség: simonné Prof. Dr. sarkadi livia,

Dr. lengyel Attila
Levezető elnök: Simonné Dr. Sarkadi Livia

1000 – 1005

Elnöki megnyitó
simonné Prof. Dr. sarkadi livia, az MKE elnöke megnyitja a kül-
döttközgyűlést és bejelenti, hogy a küldöttközgyűlés nem hatá-
rozatképes.

Felkéri a jelenlevőket, hogy az elmúlt évben elhunyt tagok fel-
olvasása után 1 perces felállással adózzanak emléküknek

1010 – 1050

Levezető elnök bejelenti, hogy a 2020. évi és a 2021. évi Kálmán
Alajos Tudományos Díj átadása következik, és felkéri a díj kura-

tóriumának elnökét, Dr. Bombicz Petrát a díj bemutatására és a
díjazottak – Prof. Dr. czugler Mátyás és Prof. Dr. Párkányi lászló
– méltatására. A díjátadás után a levezető elnök fölkéri Párkányi
lászlót, hogy tartsa meg előadását

Előadás: Párkányi László: „1976: Fordulópont a krisztallográ-
fiai számítástechnikában”

lXXVI. éVFOlyAM 12. sZÁM � 2021. DEcEMBER � DOI: 10.24364/MKl.2021.12 361

MKE KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS, 2021

magyar Kémikusok egyesülete Gazdálkodási terv, 2020

bevételek Kiadások

működtetés 33 750 működtetés 46 018

egyéni tagdíj 9 000 Anyagköltségek 1 500
jogi tagdíj 10 000 Bérleti díjak, üzemeltetési költségek 5 480
egyéb működési bevétel 400 Utazási költségek 4 450
egyéb bevétel + royalty 7 500 Fizetett tagdíjak 1 800
kamatbevétel 100 Posta-, telefon-, web-költségek 2 615
sZJA 1% 750 ügyviteli, jogi, adminisztrációs költségek 3 803
működési támogatás 6 000 Egyéb dologi költségek 2 510

személyi jellegű költségek 21 900
értékcsökkenés 1 600
Adott támogatás 360

rendezvények 36 000 rendezvények 22 785

díjbevétel 25 000 szállás és ellátás költsége 11 900
támogatás 4 000 terembérlet 2 570
kiállítás 7 000 személyi kifizetések 600

nyomda, weblap, posta költsége 1 820
egyéb rendezési költség. 5 895

Kiadványok 11 550 Kiadványok 12 222

előfizetési díj 1 300 személyi kifizetések 3 720
támogatás 5 500 megjelentetés költségei 8 352
hirdetés 4 750 anyagjellegű költségek 150

Összes bevétel 81 300 81 025

tervezett eredmény: 275 eFt

Budapest, 2021. augusztus 22.
Dr. lengyel Attila

mb. főtitkár

(ezer Ft-ban)

MKE küldöttközgyűlés jegyzőkönyve
(Budapest, 2021. szeptember 24.)

Prof.
Dr. Párkányi
László



1135 – 1145

Hozzászólások a főtitkári beszámolóhoz
és a szóbeli kiegészítésekhez

A főtitkári beszámolóban jelzett taglétszám, benne a fiatalok lét-
számának csökkenése alapján Prof. Dr. Keglevich györgy jelezi,
hogy valóban felmérést készített a tanszéken dolgozó hallgatók
körében arról, hogy mennyire látogatják a megújult MKl-honla-
pot, és megállapította, hogy nem túl nagy az érdeklődés. Javasol-
ja, hogy tájékoztatni kellene az olvasókat az új számok megjele-
néséről. Androsits Beáta jelzi, hogy minden szám nyomdába adása
előtt fölkerül az anyag a megújult MKl-honlapra, és erről körle-
vélben tájékoztatják a tagokat. Keglevich györgy bejelenti, hogy
még soha nem kapott értesítést. Prof. Dr. Kiss Tamás ugyancsak
bejelenti, hogy ő sem kapott még soha tájékoztató levelet. A je-
lenlévők egy része szintén nem kap értesítést a megjelenésről,
sokan pedig kézfeltartással jelezték, hogy ők hónapról hónapra
olvassak a tájékoztatást. Végül megegyezés születik arról, hogy
ki-ki a saját egyeteme, cége rendszergazdáját megkeresi, nézzen
utána, vajon a biztonsági rendszer nem akadályozza-e a körleve-
lek fogadását. (Ilyen korábban is történt: pl. a Richter, a Debre-
ceni Egyetem, a chinoin már megoldotta a kérdést.) Bodnár Zsa-
nett, a Fiatal Kémikusok Fóruma elnöke elmondja, hogy a covid
a fiatalok aktivitását is csökkentette, de újult lendülettel fognak
a munkához, új ötletekkel szeretnének minél több fiatalt meg-
nyerni a közös tevékenység számára.

Több hozzászólás nem lévén a levezető elnök, lezárja a hozzá-
szólásokat és válaszokat.

1145 – 1155

Szavazások

A levezető elnök felkéri a küldötteket, hogy szavazzanak a főtit-
kári beszámoló elfogadásáról.

3/2021. KGY határozat: A Küldöttközgyűlés egyhangúlag (34
mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) a főtitkári beszá-
molót elfogadja.

A levezető elnök felkéri a küldötteket, hogy szavazzanak az
MKE Közhasznúsági jelentés 2020 elfogadásáról és a 2021-es gaz-
dálkodási terv fő mutatószámairól.

4/2021. KGY határozat: A Küldöttközgyűlés egyhangúlag (34
mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta az „MKE
Közhasznúsági jelentés 2020” dokumentumot, amely tartalmaz-
za a 2021. évi MKE gazdálkodási terv fő mutatószámait is.

A levezető elnök kéri, hogy szavazzanak a Mérleg és eredmény-
kimutatás 2020 dokumentumról.

5/2021. KGY határozat: A Küldöttközgyűlés egyhangúlag (34
mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta az „MKE
mérleg és eredménykimutatás 2020” dokumentumot.

A levezető elnök felkéri a küldötteket, hogy szavazzanak a
2022. évi egyéni tagdíjról, amely 10 000 Ft/fő/év. nyugdíjasoknak
és az általános iskolai, valamint a középfokú tanintézetekben dol-
gozó kémiatanároknak az egyéni tagdíj 50%-a, ifjúsági tagnak,
valamint a gyesen lévőknek az egyéni tagdíj 25%-a a tagdíjmérték.

6/2021. KGY határozat: A Küldöttközgyűlés egyhangúlag (34
mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta, hogy a
2022. évi egyéni tagdíj összege 10 000 Ft/fő/év legyen. A nyugdí-
jasok és az általános iskolai, valamint a középfokú tanintézetek-
ben tanító kémiatanár tag részére 50% a kedvezmény, az MKE
Alapszabálya szerinti ifjúsági tag, valamint a gyesen lévő tag ál-
tal a mindenkori egyéni tagdíj 25%-a fizetendő.

1050 – 1100

Az elnök bejelenti, hogy a megismételt Küldöttközgyűlést meg-
nyitja. Bejelenti, hogy 10 órára összehívott küldöttközgyűlés ha-
tározatképtelen volt, mivel a küldöttek több, mint 50%-a nem je-
lent meg. A jelenlegi, határozatképtelenség miatt elhalasztott Kül-
döttközgyűlés időpontja 2021. szeptember 24 (péntek) 10.50,
amely az alapszabály rendelkezései alapján az eredeti napirend-
ben szereplő kérdésekben a megjelent szavazati joggal rendelke-
ző küldöttek számától függetlenül határozatképes.

Továbbá tájékoztatja a küldötteket, hogy mandátumvizsgáló
bizottság választása az alapszabály szerint nem kötelező, ez ed-
dig szokásból történt, de ténylegesen eddig is az MKE dolgozói
vezették a jelenléti ívet. A jelenléti ív alapján megállapítható, hogy
69 küldöttből 34 küldött van jelen, a Küldöttközgyűlés a megje-
lentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A Polgári törvénykönyv szerint kötelező viszont jegyzőkönyv-
vezető és jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása.

Jegyzőkönyvvezetőnek felkéri Dr. lengyel Attilát.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Molnárné nagy líviát.
A javasolt személyek nyilatkoztak, hogy megválasztásuk ese-

tén a megbízatást elvállalják.
1/2021. KGY határozat: A Küldöttközgyűlés egyhangúlag (34

mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy dönt, hogy
mandátumvizsgáló bizottságot nem választ, egyúttal Dr. Lengyel
Attilát jegyzőkönyvvezetőnek és Molnárné Nagy Líviát jegyző-
könyv-hitelesítőnek megválasztja.

1100 – 1105

A Napirend elfogadása

Levezető elnök: a Küldöttközgyűlés napirendje a meghirdetett
szerinti. A megismételt közgyűlésen csak a meghívóban szerep-
lő napirendi pontok tárgyalhatók. A levezető elnök kéri a meghí-
vóban szereplő napirend elfogadását.

2/2021. KGY határozat: A Küldöttközgyűlés egyhangúlag (34
mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy dönt, hogy ki-
küldött meghívóban szereplő napirendet elfogadja.

1105 – 1120

Főtitkári beszámoló

Az elnök felkéri lengyel Attila mb. főtitkárt a beszámoló meg-
tartására.

1120 – 1125

Titkársági film: MKE 2020

1125 – 1135

Szóbeli kiegészítések a főtitkári beszámolóhoz

Kovács Attila, a Felügyelő Bizottság elnöke kimentését kérte. Az
FB jelentését lengyel Attila ismerteti.

Az Elnök felkéri lengyel Attilát, a gazdasági Bizottság elnökét.
Az Elnök felkéri Prof. Dr. szalay Pétert a Műszaki-Tudomá-

nyos Bizottság elnökét.
Dr. Tóth Ágota, a nemzetközi Kapcsolatok Bizottság elnöke ki-

mentését kérte. Az nKB jelentését lengyel Attila ismerteti.

362 MAgyAR KéMIKUsOK lAPJA

MKE KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS, 2021



1155 – 1205

Főtitkárválasztás

levezető elnök: A szavazatszámláló Bizottság elnökének felkéri
Fekete Margit hedviget, tagjainak felkéri Bodnár Zsanettet és
Forgács Mátét.

A levezető elnök kéri a küldötteket, szavazzanak a szavazat-
számláló Bizottságról.

7/2021. KGY határozat: A Küldöttközgyűlés egyhangúlag (34
mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) Fekete Margit Hed-
viget a szavazatszámláló bizottság elnökének, Bodnár Zsanettet
és Forgács Mátét a szavazatszámláló bizottság tagjainak megvá-
lasztja.

A levezető elnök bejelenti, hogy az Intézőbizottság által felkért
jelölőbizottság Prof. Dr. Mika lászló Tamás főtitkárrá történő
megválasztását javasolja. Megkérdezi a Küldöttközgyűlést, hogy
a szavazati jogú részvevők számára kiosztott szavazati lapokon
megjelölt főtitkár jelöltön kívül van-e új jelöltre/jelöltekre javas-
lat. Megállapítja, hogy nincs új javaslat.

A levezető elnök tájékoztatja a küldötteket, hogy főtitkár az le-
het, akire a jelen lévő küldöttek több, mint 50%-a igennel szavaz.
Abban a nem várt esetben, ha a jelölt nem kapja meg a szavaza-
tok 50%-át, az alapszabály szerint 60 napon belül újabb közgyű-
lést, újabb főtitkárválasztást kell tartanunk.

A levezető elnök kéri a szavazati jogú küldötteket, hogy a sza-
vazólapokon adják le a szavazataikat.

A szavazatszámláló Bizottság félrevonul – elvégzi feladatát.

1205 – 1240

egyesületi elismerések átadása

Levezető elnök bejelenti, hogy a 2020. évi és a 2021. évi Hermecz
István-díj átadása következik, és felkéri Dr. Kardos Zsuzsát, az
alapító sanofi chinoin képviselőjét a díj bemutatására és a díja-
zottak – Prof. Dr. Fogassy Elemér és Prof. Dr. Blaskó gábor –
méltatására.

A levezető elnök felkéri galambos Vanda Kommunikációs és
közkapcsolati vezető, sanofi chinoin, Kémiai gyáregység, a díj
alapítójának képviselőjét a díjak átadására.

A díjátadás után a levezető elnök fölkéri Blaskó gábort, hogy
tartsa meg előadását

Előadás: Blaskó Gábor: „Egy életút a kémia országútján”
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Kiváló egyesületi munkáért oklevél:

Dr. Ősz Katalin

Prof. Dr. Várnagy
Katalin

az Irinyi János Országos Középiskolai
Kémiaverseny versenybizottság elnökeként
végzett munkájáért

az Irinyi János Országos Középiskolai
Kémiaverseny debreceni szervező-
bizottság elnökeként végzett munkájáért

egyesületi Nívódíj:

Dr. Baranyai Edina Nagy Mária Dr. Petz Andrea

Náray-Szabó
istván
tudományos
Díj

Prof. Dr. Horváth
István Tamás

Várkonyiné Dr.
Schlovicskó Erika

Preisich miklós-
díj

Pfeifer ignác-
emlékérem

Dr. Bata Imre

Posztumusz
than Károly-
emlékérem

Prof. Dr. Pálinkó
István

1240 – 1310

A további kitüntetéseket átadja: simonné Prof. Dr. sarkadi li-
via, a kitüntetettek nevét és méltatását felolvassa Dr. lengyel
Attila.

Prof. Dr. Blaskó Gábor
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1310 – 1315

A főtitkárválasztás eredményének kihirdetése

A levezető elnök felkéri a szavazatszámláló Bizottság elnökét,
hogy ismertesse az eredményt.

A választás eredménye: a 34 küldött összese 33 szavazatot
adott le.

igen: 30, nem: 3, nem szavazott: 1

8/2021. KGY határozat: A Küldöttközgyűlés (30 mellette, 3 el-
lenszavazattal, tartózkodás nélkül, valamint 1 tag nem szavazá-
sával) Prof. Dr. Mika László Tamást a Magyar Kémikusok Egye-
sülete főtitkárának megválasztja.

1315 – 1320

elnöki zárszó

Budapest, 2021 szeptember 24.

Simonné Prof. Dr. Sarkadi livia
elnök, levezető elnök

Dr. lengyel Attila molnárné Nagy lívia
a jegyzőkönyv készítője a jegyzőkönyv hitelesítője

A 75 éves jubileumi év
sorozat szerkesztésében

végzett munkájáért:
Prof. Dr. Liptay György

A Klímaváltozás különszám megjelenésében szerzett

elévülhetetlen érdemei elismeréséért:

Prof. Dr. Szépvölgyi János Androsits Beáta

Az mKl-ben végzett munkáért

2020 legjobb cikkéért:

Prof. Dr. Lente Gábor Dr. Csupor Dezső Villányi Attila

Prof. Dr. Mika
László Tamás

Képek a közgyűlésről

A 2020. évi kitüntetettek 2020. novemberi számunkban szerepelnek





