
A fenti céloknak az Egyesületünk a nehézségek ellenére elis-
merésre méltóan megfelelt az alábbi szervezettségben:

– 26 szakosztály/társaság (többségében aktív)
– 10 szakcsoport, 7 az Analitikai szakosztály keretében, 2 a

szerves és gyógyszerkémiai szakosztály keretében, 1 önálló,
a Komplexkémiai szakcsoport

– 9 területi szervezet (Bács-Kiskun, Baranya, BAz, csong-
rád, hajdú-Bihar, heves, győr-Moson-sopron, vas, veszprém)

– 7 mKe munkahelyi csoport (Borsodchem, ME, Mol pet-
rolkémiai zrt., nitrogénművek-pét, sanofi-chinoin, richter
gedeon, Mol százhalombatta)

– Fiatal Kémikusok Fóruma
– nyugdíjas Kémikusok Köre

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

Az Egyesület a 2020-as évhez képest, amikor csaknem az összes
részvételi díjas és térítésmentes tudományos rendezvényt, vala-

Magyar Kémikusok Egyesületének a 2020-as év, a covid–19
járvány okán, történetének talán legnehezebb évét jelen-

tette. A hirtelen megváltozott körülmények gyakorlatilag hetek
alatt gyökeresen megváltoztatták az Egyesület működését, mind
a gazdasági helyzet, mind pedig a társadalmi szerepvállalás te-
kintetében. A megváltozott környezethez történő gyors és haté-
kony alkalmazkodásnak köszönhetően a 2021-es év már lényege-
sen sikeresebbnek tekinthető. Bár a stabil gazdasági működést je-
lentő konferenciák és egyéb szakmai rendezvények jelentős része
még online rendszerben zajlott, 2021-ben már több jelenléti ren-
dezvény megszervezését is le tudta bonyolítani az Egyesület, ami
a remények szerint a pandémia előtti időszakhoz történő visz-
szatérés kezdete.

A nehézséget jelentő év a taglétszám alakulásában is megmu-
tatkozott: a létszám 2021-ben a korábbi évekhez képest is jelen-
tősen csökkent. A taglétszám alakulásának értékelése több inté-
zőbizottsági (iB) ülésen is szóba került. Az Egyesületnek meg kell
találni a módját, hogy elsősorban a fiatal szakmabeli közösséget
megszólítva a taglétszámot növelje.

Az Egyesület 2021-ben, a korábbi évhez képest már könnyeb-
ben, de még továbbra is szigorú gazdasági fegyelem mellett foly-
tatta az Alapszabályban rögzített tevékenységét, melynek célja
továbbra is a kémia és a vegyipar iránt érdeklődők önkéntes és
egyéni aktivitáson alapuló szerveződésére alapozott szakmai in-
formáció cseréje, értékelése és közzététele; a szakmai közélet fó-
rumainak megteremtése; a hazai vegyészek, vegyészmérnökök,
kémiatanárok és az Egyesület munkájában aktívan részt vevő
egyéb szakemberek (a továbbiakban összefoglaló néven kémiku-
sok) tudásszintjének emelése; a hazai kémikusok szakmai mun-
kájának hazai és külföldi elismertetése.

Az Egyesület tevékenységének közvetett célja a kémiai tudo-
mány, a kémiaoktatás és a vegyipar fejlődésének elősegítése. En-
nek elérése érdekében az MKE közhasznú tevékenységét az aláb-
bi kiemelt területeken fejti ki:

– tudományos tevékenység, kutatás, műszaki fejlesztés, szak-
mai kulturális tevékenység, szakmai kulturális örökség meg-
óvása.

– nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.
– Euroatlanti integráció elősegítése.
– Környezetvédelem.
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főtitkári beszámoló a 2021. évről

Az MKE taglétszámának alakulása

Mika László Tamás, az MKE főtitkára

Hazai rendezvények Időpont (2021) Helyszín

hungarocoat Digit 2021 február 10–11. online

ii. fiatal Kémikusok fóruma (fKf)
június 16–18. onlineszimpózium

XXvii. Kémiatanári nyári
augusztus 23–26. Egertovábbképzés

17. Magyar Magnézium
augusztus 31. Debrecenszimpózium

Őszi radiokémiai napok október 18–20.
Balaton-
szárszó

Kozmetikai szimpózium november 24. Budapest

nemzetközi rendezvény

young researchers’ international
conference on chemistry and június 5–8. online
chemical Engineering (yricccE iii)

European conference on
computational and theoretical november 18–19. online
chemistry (e-Euco-ctc 2021)

Kozmetikai szimpózium november 24. Budapest

Az MKE rendezvényei
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mint kémiát népszerűsítő, nagyszámú érdeklődőt vonzó ese-
ményt el kellett halasztania, több rendezvény megszervezését és
lebonyolítását valósította meg, amelyeket táblázat foglal össze.

Az egyesületi rendezvényekről a Magyar Kémikusok lapjá-
ban, körlevelekben, szakmai folyóiratokban és az egyesületi hon-
lapon (http://www.mke.org.hu) tájékoztattuk az érdelődőket. Az
MKE-honlap látogatottsága: 801 891. Az említett mediában több
mint 2000 középiskolás diákot, egyetemistákat és tanárai-
kat szólítottunk meg.

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. 2021-ban a beszűkült
lehetőségek ellenére is elismerésre méltó az aktivitásuk, amint
alább látszik:

Tehetséggondozó programok

– 55. mengyelejev Diákolimpia júliusban, online, oroszor-
szág irányításával. A Magyar Kémikusok Egyesülete segí-
tette a hatfős magyar csapat részvételét, amelynek teljesít-
ménye: 1 ezüstérem, 2 bronzérem és három dicséret.

– 53. Irinyi János országos Középiskolai Kémiaverseny.
Döntő április 9–11., online.

– Dr. Kónya Józsefné emlékpályázat kémiai tárgyú dolgo-
zatok megírására, 27. alkalommal.

– Varázslatos Kémia nyári tábor, 12. alkalommal, augusz-
tus 9–13., Eger.

– IV. nemzetközi Kémia torna, augusztus 20–25., online.
– 18. nemzetközi Junior természettudományi Diákolim-

pia, december 12–21. hibrid lebonyolítás.

Kémiát népszerűsítő programok

– A BME szent-györgyi Albert szakkollégiummal együttmű-
ködve került meghirdetésre a vi. oláh györgy országos Kö-
zépiskolai Kémiaverseny – döntő: április 30. BME, Budapest.

Egyéb közoktatást segítő tevékenységeink

– Kémiatanári Szakosztály honlap
(http://www.kemtan.mke.org.hu/ ) – 8041 látogató.

– GWb2021 (iupAc global Women’s Breakfast) – Digitális
vagy tradicionális oktatás címmel online program: 2021. feb-
ruár 9.

– KÖKÉl – 2021-ben a Középiskolai Kémiai lapok 48. év-
folyamát adtuk ki. lapunk a közoktatás teljes területén kí-
vánja a kémiaoktatást szolgálni. témáinkkal nyitottunk az
általános iskolák felé is. A Lap zökkenőmentes szerkesz-
tését és terjesztését nagyban segíti az Egyesület tagjai
által felajánlott SZJA 1%.

– Facebook-oldal: https://www.facebook.com/kozepiskolai.ke-
miai.lapok – 90 921 látogató és 386 kedvelő.

A felsőoktatást támogató tevékenységeink

– Kémiai előadói napok (szeged, 2021. október 26–28.) fia-
tal kémikusok számára az MKE csongrád Megyei területi
szervezet szervezésében – online rendezvény.

– Diplomamunka nívódíj egyesületi elismerésben 13 végzős
egyetemi hallgatót részesítettünk 2021-ben, a benyújtott 26
diplomamunka között válogatva. Az elismerésben részesül-
teknek egyéves tagdíjmentes MKE-tagságot is felajánlott az
Egyesület. A díjak átadása a Kémiai előadói napok 2021
első napján történt.

– Kalaus György-díj a BME tDK-konferenciagyőztesek elis-
merése – 12 hallgató.

Fiatal kémikusok szakmai fejlődésének támogatása
�� Vértes Attila Ifjúsági nívódíj – előadói verseny: 9 dokto-

ri ösztöndíjas és fiatal kutató versenye az Őszi radiokémiai
napok keretében – 2021 október 18–20., Balatonszárszó

Ismeretterjesztést szolgáló folyóirataink
�� magyar Kémikusok lapja. 2021-ben a lap 76. évfolyama

jelent meg. A havi lapot az egyesület tagjai már a nyomdai
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5. Gazdálkodási adatok

5.1. Kiemelt támogatóink

– Borsodchem zrt. – sanofi-Aventis/chinoin zrt.
– Egis gyógyszergyár zrt. – servier Kft.
– Mol nyrt. – szerencsejáték zrt.
– richter gedeon nyrt.

5.2. Közhasznú támogatások

2021-ban 40 523 173 ft közhasznú támogatást sikerült szereznünk.
A felhasználás részletezése a közhasznúsági jelentésben. 

Központi költségvetéstől pályázati úton elnyert működési
támogatások

támogató költségvetési szerv támogatás Ft

Emberi Erőforrás fejlesztési operatív program 8 018 410

Összesen 8 018 410

Cégektől kapott támogatások

támogató szerv támogatás Ft
richter gedeon nyrt. 1 000 000
chinoin gyógyszergyár zrt. 2 093 965
festékipari Kutató Kft. 265 000 
servier Kutatóintézet 1 150 000
laborexport Kft 359 860
réti gábor 8600
petőfi Kulturális ügynökség nonprofit zrt 2 000 000

Összesen 6 877 425

SZJA 1% 820 927 Ft

Civil tv. szerinti önkéntesek támogatásának bevételi ki-
mutatása 2 084 904 Ft

Pályázati úton elnyert kiadványtámogatás (Ft)

Magyar tudományos Akadémia 
– Középiskolai Kémia lapok 600 000

Magyar tudományos Akadémia
– Magyar Kémiai folyóirat 1 274 000 

Magyar tudományos Akadémia 
– Magyar Kémikusok lapja 1 750 000

nemzeti Kulturális Alap 
– Magyar Kémikusok lapja 1 500 000

nemzeti Kulturális Alap – Középiskolai Kémiai lapok 500 000
Emberi Erőforrások Minisztériuma 

– Középiskolai Kémiai lapok 1 450 000

petőfi Kulturális ügynökség nonprofit zrt. 
– Magyar Kémikusok lapja 1 900 000

5.3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 

A tétel megnevezése 2020, eft 2021, eft

befektetett eszközök 3111 3466

i. immateriális javak 11 5

ii. tárgyi eszközök 3100 3461

A változás oka: számítástechnikai eszköz beszerzése.

megjelenés előtt olvashatják a megújult honlapon. A honlap
címe: http://www.mkl.mke.org.hu/ – 197 314 látogató. 2021-
ben, a vírushelyzetre való tekintettel, 2 havonta postáztuk a
nyomtatott verziót. 

�� MKE facebook: https://www.facebook.com/mkeface – 2021-
ben összesen 156 bejegyzés jelent meg a Magyar Kémikusok
Egyesülete hivatalos facebook-oldalán. A bejegyzések több
mint 70%-a közvetlenül az MKE által szervezett/támogatott
eseményekről, az MKE híreiről és főleg a Magyar Kémiku-
sok lapjának tartalmából született. 
A 2021-as évben 443 új taggal bővült az MKE hivatalos face-
book-oldala, amely így már összesen 2715 oldalkedvelésnél
jár.

�� A magyar Kémiai Folyóirat 2021-es 127. 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 elekt-
ronikus formában. Az újság honlapcíme: http://www.mke.org.
hu/kiadvok/membrantechnika.html.

�� Az MKE 1998 óta tagja az európai társegyesületek Euchem-
soc nevű csoportjának. A Wiley–vch
a csoport által alapított Chemistry –
A European Journal európai szakfo-
lyóirat kiadója. A Euchemsoc tagja-
ként az MKE minden évben 3% mér-
tékű, szabadon felhasználható royal-
tyban részesül a lap teljes éves royalty-
összegéből. 2021-ben ezen bevételünk
8563 e ft 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 számos
határon túli résztvevőt láttunk vendégül az irinyi-versenyen.

4. Környezetvédelem

nyilvánvalóan elsősorban a Környezetvédelmi Analitikai és tech-
nológiai társaságunk foglalkozik címzetten környezet- és klíma-
védelemmel, ill. hulladékgazdálkodással, de valamennyi szakosz-
tályunk szakmai munkájának része közvetlenül vagy közvetve a
témakör. fontosnak tartjuk a környezetvédelemmel összefüggő
ismeretek kémiai alapjainak és részleteinek oktatását, ezért az
MKE különböző szervezetei által rendezett diákversenyek téma-
körében a környezetvédelem is szerepel. 
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bevétel/Költség

bevétel (ezer ft) Költség (ezer ft) eredmény (ezer ft)

nemek 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022

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

működtetés 31 444 35 867 33 770 40 920 48 014 47 103 –9 476 –12 147 –13 333
Apparátus ktg. 32 735 34 208 34 255
Általános ktg. 8 185 13 806 12 848

Egyéni tagdíj 5 268 8 206 8 800
jogi tagdíj 9 747 9 865 9 000
Egyéb műk. bev. 6 830 2 997 1 800
Egyéb bevétel + royalty 7 637 8 563 8 300
Bankkamat 100 0 0
szjA 1% 777 821 820
Műk. támogatás 1 085 5 416 5 050

rendezvények: 21 215 45 110 45 700 30 446 36 086 30 137 –9 231 9 024 15 563

Kiadványok: 17 860 14 870 12 290 17 568 15 068 14 243 292 –198 –1 953
MKl 12 793 10 566 7 560 12 230 10 330 9 913 –2 382 236 –2 353

ebből támogatás 3 250 5 150 3 000
MKf 1 400 1 450 1 400 1 473 1 528 1 480 –474 –78 –80

ebből támogatás 1 240 1 274 1 240
KöKél 3 667 2 854 3 330 3 866 3 210 2 850 164 –356 480

ebből támogatás 3 326 2 550 3 000

Egyéb kiadványok 0 0 0

Összesen 70 519 95 847 91 760 88 934 99 168 91 483 –18 415 –3 321 277

bevétel – Költség – eredmény tény-terv adatok 

A 2021-es évet, noha veszteséggel zártuk, azonban ennek mértéke már jóval kisebb volt a 2020-as évihez képest. A tényállás nem ve-
szélyezteti a közhasznú státusunkat. 

Költségtétel Ft/év részletezés

Bérköltség 20 367 150 a titkárság 6 munkatársának a bére járulékkal
irodabérlet 5 685 690 MKE-székhely bérleti költsége ÁfA-val
számvitel, könyvelés 3 840 000 könyvvizsgálói díjjal együtt

cégautó-üzemeltetés 1 738 668
üzemanyag + szervizköltség + biztosítás (konferenciahely-keresés, 
konferenciaanyagok helyszínre szállítása stb.)

telefon, fax 715 898 rendezvényszervezés, MKE-ügyintézés
nyomda, irodaszer, egyéb anyagok 1 302 541

utazás, kitüntetések, támogatás 959 145
utazások a központi és szakosztályi keret terhére, egyesületi elismerések
díjköltsége, rendezvény-részvételi támogatások, ingyenes egyesületi tagság

postaköltség 373 280
fizetendő tagdíjak 2 106 500 nemzetközi szervezeti tagság

reprezentáció, egyesületi jutalmak 2 447 480
küldöttközgyűlés, szakosztályülések, éves vezetői értekezlet, 
Egyesület állandó díjai

önkéntesek bérköltsége 3 650 304 technikai költség, árbevételként is szerepel
értékcsökkenés 1 353 239

Egyéb működési költségek 3 474 063
bankköltség, jogi szolgáltatás díja, adók, illetékek, szakosztályi egyéb
költségek, web- és online-költségek, cégautó üzemeltetési költségei stb.

Az mKe működési és apparátus-költségei

Amint látható, a működés zökkenőmentességét biztosító, összeszokott apparátust és infrastruktúrát fenntartottuk és fenntartjuk. 
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magyar Kémikusok egyesülete Gazdálkodási terv, 2022

bevételek (ezer ft) Kiadások (ezer ft)

működtetés 33 770 működtetés 47 103

egyéni tagdíj 8 800 Anyagköltségek 1 500
jogi tagdíj 9 000 Bérleti díjak, üzemeltetési költségek 5 640
egyéb működési bevétel 1 800 utazási költségek 1 000
egyéb bevétel + royalty 8 300 fizetett tagdíjak 2 300
kamatbevétel 0 posta-, telefon-, web-költségek 3 065
szjA 1% 820 ügyviteli, jogi, adminisztrációs költségek 4 068
működési támogatás 5 050 Egyéb dologi költségek 3 460

személyi jellegű költségek 21 000
értékcsökkenés 1 320
Adott támogatás 150
önkéntesek 3 600

rendezvények 45 700 rendezvények 30 137

díjbevétel 37 000 szállás és ellátás költsége 12 100
támogatás 6 700 terembérlet 2 570
kiállítás 2 000 személyi kifizetések 1 300

vendéglátás költségei 9 550
nyomda, weblap,  posta költsége 2 447
egyéb rendezési költség 2 170

Kiadványok 12 290 Kiadványok 14 243

előfizetési díj 1 300 személyi kifizetések 3 720
támogatás 7 240 megjelentetés költségei 10 343
hirdetés 3 750 anyagjellegű költségek 180

Összes bevétel 91 760 91 483

tervezett eredmény: 277 eFt

Budapest, 2022. május 12. Dr. mika lászló tamás
főtitkár

Az elnökség tagjai: simonné Dr. sarkadi livia, az MKE elnöke
és Dr. Mika lászló tamás, az MKE főtitkára

Levezető elnök: Simonné Dr. Sarkadi Livia

simonné Dr. sarkadi livia,
az MKE elnöke 10 órakor be-
jelenti, hogy a Küldöttköz-
gyűlés nem határozatképes.

fölkéri a jelenlevőket, hogy
az elmúlt egy évben elhunyt
tagok nevének felolvasása
után 1 perces felállással adóz-
zanak emléküknek. 

Ezután a levezető elnök
bejelenti, hogy a 2022. évi
Wartha Vince Emlékérem
átadása következik, és felké-
ri a MKE Műszaki és tudo-

mányos Bizottság elnökét, szalay pétert a díj odaítélésének in-
doklására.

jegyzőkönyv
Készült Budapesten, 2022. május 20. napján a Magyar Kémikusok Egyesülete megismételt küldöttközgyűlésén
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A Wartha Vince Emlékérem 2022. évi kitüntettjei (balról jobbra):
Gordos Péter, Balogh László, Gizúr Tibor, Dorkó Zsanett, 
Egyed Attila, Pintér Gábor (a kis képen: Vizserálek Gábor)



A díjátadás után a levezető elnök fölkéri balogh lászlót, hogy
tartsa meg előadását.  

Balogh László megtartja előadását melynek címe: „20 kg fa-
vipiravir, a hatóanyag szintetikus eljárásfejlesztése”.

10 óra 30 perckor a levezető elnök a megismételt Küldöttköz-
gyűlést megnyitja. Bejelenti, hogy a 10 órára összehívott küldött-
közgyűlés határozatképtelen volt, mivel a küldöttek több mint
50%-a nem jelent meg. A jelenlegi, határozatképtelenség miatt el-
halasztott Küldöttközgyűlés időpontja 2022. május 20. (péntek)
10.30., amely az Alapszabály rendelkezései alapján az eredeti na-
pirendben szereplő kérdésekben a megjelent szavazati joggal ren-
delkező küldöttek számától függetlenül határozatképes.

A jelenléti ív alapján megállapítható, hogy 32 küldött van jelen,
a Küldöttközgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül hatá-
rozatképes.  

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

Az elnök jegyzőkönyvvezetőnek felkéri Dr. Mika lászló ta-
mást, jegyzőkönyv-hitelesítőnek pedig Dr. Mihucz viktort.

Bejelenti, hogy a javasolt személyeket előzetesen megkérdezte,
a megbízatást megválasztásuk esetén elvállalják. 

I.
A levezető elnök felkéri a Küldöttközgyűlést, hogy kézfeltartás-
sal szavazzon arról, hogy a javasolt személyeket jegyzőkönyvve-
zetőnek és jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztja. 

Elfogadja: 32 Ellenszavazat: 0 Tartózkodás: 0

1/2022. KGY határozat: A Küldöttközgyűlés egyhangúlag (ellen-
szavazat és tartózkodás nélkül) úgy dönt, hogy Dr. Mika lászló
tamást jegyzőkönyvvezetőnek és Dr. Mihucz viktort jegyző-
könyv-hitelesítőnek megválasztja.

II. A nAPIrenD elFoGADÁSA
Levezető elnök:

A Küldöttközgyűlés napirendje a meghirdetett szerinti. A meg-
ismételt közgyűlésen csak a meghívóban szereplő napirendi
pontok tárgyalhatók.
A levezető elnök kéri a meghívóban szereplő napirend elfoga-
dását. 

Elfogadja: 32 Ellenszavazat: 0 Tartózkodás: 0

2/2022. KGY határozat: A Küldöttközgyűlés egyhangúlag (32
mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy dönt, hogy a
kiküldött meghívóban szereplő napirendet elfogadja. 

III. FŐtItKÁrI beSZÁmoló
A levezető elnök felkéri Mika lászló tamás főtitkárt a beszámoló
megtartására.

A főtitkár interaktív megtarja beszámolóját. (titkársági film:
MKE 2021).

SZóbelI KIeGÉSZÍtÉSeK a főtitkári beszámolóhoz
Kovács Attila, a felügyelő Bizottság elnöke kimentését kérte. Az
fB jelentését Mika lászló tamás ismerteti.

Az elnök felkéri lengyel Attilát, a gazdasági Bizottság elnökét.
lengyel Attila ismerteti a gazdasági Bizottság jelentését.

Az elnök felkéri szalay pétert, a Műszaki-tudományos Bizott-
ság elnökét, aki ismerteti a Bizottság jelentését.

tóth Ágota, a nemzetközi Kapcsolatok Bizottság elnöke kimen-
tését kérte. Az nKB jelentését Mika lászló tamás ismerteti.

HoZZÁSZólÁSoK a főtitkári beszámolóhoz és a szóbeli
kiegészítésekhez
Kiss tamás: A doktoránsok és fiatal kutatók támogatását célszerű
lenne a megváltozott gazdasági környezet mellett is újragondolni.
ha több éven keresztül, akár három év távlatában, nincs ilyen pá-
lyázati és támogatási lehetőség, kiesik a köztudatból, pedig a tu-
dományos konferenciákon való részvétel támogatása nagyon fon-
tos lenne.
szalay péter: Egyetért az elhangzottakkal, megpróbál mindent
megtenni, hogy a támogatás mielőbb újra elérhető legyen.
A levezető elnök felkéri a küldötteket, hogy szavazzanak a főtit-
kári beszámoló elfogadásáról.

Elfogadja: 32 Ellenszavazat: 0 Tartózkodás: 0

3/2022. KGY határozat: A Küldöttközgyűlés egyhangúlag (32
mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta a főtit-
kári beszámolót.

IV. KÖZHASZnÚSÁGI JelentÉS, mÉrleG 
ÉS ereDmÉnYKImutAtÁS, 2022 ÉVI KÖltSÉGVetÉS
elFoGADÁSA, 2023. ÉVI tAGDÍJ

(Az írásos előterjesztéseket az MKE honlapján a küldöttek meg-
tekinthették, kérdések és hozzászólások a szavazás előtt nem vol-
tak.)

A levezető elnök felkéri a küldötteket, hogy szavazzanak az MKE
Közhasznúsági jelentés 2021 elfogadásáról és a 2022-es gazdálko-
dási terv fő mutatószámairól.

Elfogadja: 31 Ellenszavazat: 1 Tartózkodás: 0

4/2022. KGY határozat: A Küldöttközgyűlés nagy többséggel (31
mellette, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül) elfogadta az
MKE Közhasznúsági jelentés 2022 dokumentumot, amely tar-
talmazza a 2021. évi MKE gazdálkodási terv fő mutatószámait is.
A levezető elnök kéri, hogy szavazzanak a Mérleg és eredmény-
kimutatás 2021 dokumentumról. 
Elfogadja: 32 Ellenszavazat: 0 Tartózkodás: 0

5/2022. KGY határozat: A Küldöttközgyűlés egyhangúlag (32
mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta az MKE
mérleg és eredménykimutatás 2021 dokumentumot.

A levezető elnök felkéri a küldötteket, hogy szavazzanak a 2023.
évi egyéni tagdíjról, amely 10 000 ft/fő/év. nyugdíjasoknak és az
általános iskolai, valamint a középfokú tanintézetekben dolgozó
kémiatanároknak az egyéni tagdíj 50%-a, ifjúsági tagnak, vala-
mint a gyesen lévőknek az egyéni tagdíj 25%-a a tagdíjmérték. 

Elfogadja: 30 Ellenszavazat: 1 Tartózkodás: 1

6/2022. KGY határozat: A Küldöttközgyűlés nagy többséggel (30
mellette, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás) elfogadta, hogy a 2023.
évi egyéni tagdíj összege maradjon 10 000 ft/fő/év. A nyugdíja-
sok és az általános iskolai, valamint a középfokú tanintézetekben
tanító kémiatanár tag részére 50% a kedvezmény, az MKE Alap-
szabálya szerinti ifjúsági tag, valamint a gyesen lévő tag számá-
ra a mindenkori egyéni tagdíj 25%-a fizetendő.

V. etIKAI bIZottSÁGI elnÖK VÁlASZtÁSA
� A levezető elnök a „szavazatszámláló Bizottság” elnökének

felkéri Dr. Murányi zoltánt, és tagjainak felkéri Dr. Buzás ilo-
nát és Dobéné cserjés Editet.

lXXvii. évfolyAM 7–8. szÁM � 2022. július–Augusztus � Doi: 10.24364/MKl.2022.07-08 203

MKE KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS, 2022



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

Elfogadja: 32 Ellenszavazat: 0 Tartózkodás: 0

6/2022. KGY határozat: A Küldöttközgyűlés egyhangúlag (32
mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta Dr. Mu-
rányi zoltánt a szavazatszámláló bizottság elnökének, Dr. Buzás
ilonát és Dobéné cserjés Editet a szavazatszámláló bizottság tag-
jainak.

� A levezető elnök megkérdezi a Küldöttközgyűlést, hogy a
szavazati jogú résztvevők számára kiosztott szavazati lapo-
kon megjelölt Etikai Bizottság-elnökjelölt Bognár jánoson kí-
vül van-e új jelöltre/jelöltekre javaslat. nincs új javaslat

� A levezető elnök tájékoztatja a küldötteket, hogy az Etikai Bi-
zottság elnöke az lehet, akire a jelen lévő küldöttek több
mint 50%-a igennel szavaz. Abban a nem várt esetben, ha a
jelölt nem kapja meg a szavazatok 50%-át, (1) az alapszabály
szerint 60 napon belül újabb közgyűlést, (2) újabb Etikai bi-
zottsági elnökválasztást kell tartanunk. 

� A levezető elnök kéri a szavazati jogú küldötteket, hogy a
szavazólapokon adják le a szavazataikat.

� A szavazatszámláló Bizottság félrevonul – elvégzi feladatát.

VI. eGYeSÜletI elISmerÉSeK ÁtADÁSA
A levezető elnök bejelenti, hogy a 2022. évi náray-Szabó István
tudományos Díj átadása következik, és felkéri Mika lászló ta-
más főtitkárt a díjazott, Dr. Marosi györgy méltatására

A díjátadás után a levezető elnök fölkéri Dr. marosi Györ-
gyöt, hogy tartsa meg előadását.

előadás: Marosi György: „A »bűnös« anyag és a mérnöki meg-
váltás”

Marosi györgy előadása után a levezető elnök bejelenti, hogy
a 2022. évi Hermecz István-díj átadása következik, és felkéri

Kardos zsuzsát, az alapító EuroApi hun-
gary Kft. munkatársát a díj bemutatására és
a díjazott méltatására. A díjazott: Dr. Sze-
verényi Zoltán. 

Ezután a levezető elnök felkéri galambos
vanda Kommunikációs és Közkapcsolati ve-
zetőt a díj alapítója, a EuroApi hungary
Kft. képviselőjét a díj átadására.

A további kitüntetéseket átadja: simonné
Dr. sarkadi livia, a kitüntetettek nevét és
méltatását felolvassa Dr. Mika lászló tamás.

204 MAgyAr KéMiKusoK lApjA

MKE KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS, 2022

Dr. Marosi György

Dr. Holló AndrásDr. Horváth 
Erzsébet

Preisich miklós-díj

Pfeifer Ignác-
emlékérem

Dr. Kapás Margit

than Károly-
emlékérem

Dr. Kiss Éva 
Katalin

Dr. Szeverényi 
Zoltán

Kiváló egyesületi munkáért oklevél:

Nagyné Borkó Ágnes Kocsis Mariann

Dr. Keglevich 
Kristóf

Dr. Szántay Csaba

a természettudományos oktatással
foglalkozó tematikus szám szerkesztéséért

a tEtt pályázat ötletgazdájának 
a természettudományoknak a fiatalok 
körében való népszerűsítéséért

egyesületi nívódíj: 

Prof. Dr. Lente Gábor

a Magyar Kémikusok 
lapjában 2021-ben megjelent 
legjobb cikkéért



VII. etIKAI bIZottSÁGI elnÖK VÁlASZtÁSÁnAK
ereDmÉnYHIrDetÉSe 
A levezető elnök felkéri a szavazatszámláló Bizottság elnökét,
hogy ismertesse az eredményt.
A választás eredménye: a 32 küldött összesen 31 szavazatot adott
le, 1 küldött nem szavazott.
Elfogadja: 31 Ellenszavazat: 0 Tartózkodás: 0

6/2022. KGY határozat: A Küldöttközgyűlés Bognár jánost nagy
többséggel megválasztotta az Etikai Bizottság elnökének.

VIII. elnÖKI ZÁrSZó
Az elnöki zárszó elhangzása után, más napirend és felvetés nem
lévén, a levezető elnök a küldöttközgyűlést berekeszti. 

Kmf.

Simonné Dr. Sarkadi Livia s.k. Dr. Mika László Tamás
elnök s.k. jegyzőkönyvvezető

Dr. Mihucz Viktor s.k.
jegyzőkönyv hitelesítő
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Dr. Csupor Dezső

a Magyar Kémikusok lapjában 
2021-ben megjelent legjobb cikkéért

Prof. Dr. Keserű
György Miklós

a Magyar Kémikusok lapjában 2021-ben
megjelent legjobb cikkéért

A Küldöttközgyűlésen került sor a Középiskolai Kémiai lapok
2021/2022. tanévi pontversenyeinek díjkiosztójára

Képek a közgyűlésről



Az mKe 2022. évi gazdálkodási terve
A tervezett +277 eft pénzügyi eredmény elérése a számos bi-
zonytalansággal terhelt működési körülmények alakulásának a
függvénye. Az MKE titkárság eddig is és ezután is nagyfokú
munkabefektetéssel fog hozzájárulni a gazdálkodási terv teljesü-
léséhez.

3/2022. FB határozat 
A felügyelő Bizottság támogatja az MKE 2022. évi gazdálkodási
tervében megfogalmazottakat és azokat elfogadásra ajánlja a
2022. évi MKE Küldöttközgyűlésnek.

Helyzetértékelés és előretekintés
ismert tény, hogy az MKE-nek az elmúlt 20 évben megvalósult
biztonságos és sikeres működése azon alapult, hogy a rendez-
vényszervezésen elért pozitív pénzügyi eredmények képesek vol-
tak az Egyesület kialakult működését finanszírozni. A covid-vi-
lágjárvány hatására a hazai rendezvényszervezések megszokott
körülményei és feltételei megváltoztak. Mint minden jelentős vál-
tozás esetében számolni kell azzal, hogy ennek valamilyen hatá-
sa lesz az Egyesület jövőbeni működésére.

A felügyelő Bizottság meglátása szerint az Egyesületnek a kö-
vetkező lehetőségeket kell számításba venni:

1. teljes mértékben visszatérnek a 2001 és 2019-es évek közötti
rendezvényszervezési körülmények. Ez stabilizálná, esetleg
ismét folyamatosan javíthatná az MKE tőkehelyzetét ezzel
együtt pedig az Egyesület működését. KÍvÁnAtos, DE Két-
ségEs MEgvAlósulÁsú EsEt.

2. változnak a rendezvényszervezési megoldások, hagyomá-
nyos lebonyolítású és elektronikus felületen (online) lebo-
nyolítottak keveréke alakul ki. KérDés, hogy EnnEK A
gyAKorlAtnAK A pénzügyi ErEDMényEi BÍztosÍt-
jÁK-E Az MKE EDDigi és MEgszoKott MŰKöDésénEK
finAnszÍrozÁsÁt.

3. váratlan vagy tartós változások a rendezvényszervezés gya-
korlatában, az online lebonyolítások irányába történő jelen-
tős elmozdulással. Az onlinE rEnDEzvényEK pénz-
ügyi ErEDMényEivEl Az EgyEsülEt jElEnlEgi MŰ-
KöDési gyAKorlAtA vAlószÍnŰ nEM tArthAtó fEnn.

Mit javasol a Felügyelő Bizottság?

� Átfogó felmérést készíteni/készíttetni a hazai és az európai ha-
sonló működési célú szervezetek működési gyakorlatáról (mű-
ködés, működtetés, finanszírozási háttér).

� Menetrendet készíteni a fenti három eset bekövetkeztének ese-
tére történő egyesületi felkészülésről, valamint a végrehajtan-
dó teendőkről.

� tájékozódni, hogy milyen szervezettel/szervezetekkel lehetne
egy szerződésen alapuló együttműködés kialakítása, amely tar-
tósan biztosítaná az MKE-nek a szerződésben foglalt működését.

egyebek
� Az ügyvezető igazgató tájékoztatása szerint 2021-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 tájékoz-

tatást jelentő dokumentumok az MKE honlapon elérhetők.

Kovács Attila                 csutorás csaba                 rajkó róbert
sziva Miklós Wölfling jános

EMléKEztEtŐ
az MKE felügyelő Bizottságának (fB) 
2022. május 11-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 2021. évi gazdasági beszámolójának megvita-

tása
2. Az mKe Közhasznúsági jelentés 2021 véleményezése
3. Az mKe 2022. évi gazdálkodási tervének áttekintése 

és véleményezése
4. Helyzetértékelés és előretekintés
5. egyebek

Az mKe 2021. évi gazdasági beszámolójának megvitatása
Androsits Beáta ügyvezető igazgató tájékoztatása szerint könyv-
vizsgáló által auditált „MKE mérleg és eredménykimutatás 2021”
dokumentumokat kapott meg a felügyelő Bizottság (fB) megvi-
tatásra.

Az MKE gazdálkodása a pandémia miatt kialakult rendez-
vényszervezési körülmények hatására 2021-ben is negatív, mínusz
3322 eft eredménnyel zárult. Ez komoly javulás a 2020. évi –18 416
eft-hoz képest, és az MKE titkárság intenzív, ugyanakkor ered-
ményes támogatásszerző tevékenységét bizonyítja. Azonban szem-
be kell nézni azzal a ténnyel, hogy az elmúlt két évben az Egye-
sület elveszítette a saját tőkéje egyharmadát, és ennek jelenlegi
nagysága a 2006-ban volt szintre esett vissza.

jelen beszámoló 4. pontjában vállalkozik az fB egy tömör hely-
zetértékelésre, valamint előretekintésre.

Mindemellett az fB megállapította, hogy az MKE gazdálkodá-
si tevékenysége 2021-ben is szabályos és kézben tartott volt, de
megkerülhetetlen, hogy elemezni kell a megelőző két évtizedben
megszokott gazdálkodási és működési környezet változásaiból
származó következményeket.

1/2022. FB határozat
A felügyelő Bizottság elfogadja az MKE 2021. évi gazdasági be-
számolóját és azt a hivatalos „Mérleg és eredménykimutatás
2021” dokumentumokkal együtt a 2022. évi MKE Küldöttköz-
gyűlésnek is elfogadásra ajánlja.

mKe Közhasznúsági jelentés 2021 véleményezése
A 2021. évi egyesületi tevékenységről reális beszámolót ad a Köz-
hasznúsági jelentés. A dokumentum áttanulmányozása alapján
megállapítható, hogy az Egyesület tevékenysége 2021-ben is meg-
felelt a közhasznúság követelményeinek.

2/2022. FB határozat
A felügyelő Bizottság megállapítja, hogy az „MKE Közhasznú-
sági jelentés 2021” dokumentum megfelelő szerkezetben és mély-
ségben tájékoztat az Egyesület 2021. évi tevékenységéről és mű-
ködéséről, ezért azt elfogadásra ajánlja a 2022. évi MKE Kül-
döttközgyűlésnek.
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A gB folyamatosan ellenőrizte az egyesület gazdálkodását, majd
2022. április 25-én mint a közgyűlés elé terjesztendőt tárgyalta
meg a záró mérleget és Közhasznúsági jelentést. A benyújtott
mérleget – a csatolt kontrolling-táblákat, a likviditást (készpénz,
bankszámla, követelésállomány) is áttanulmányozva – javasolta
az iB-nek előterjesztésre a 2021. évi, a Közgyűlés elé kerülő pénz-
ügyi mérlegbeszámolót, a Közhasznúsági jelentést és a 2022-es
költségvetési tervét, amelyet ebben az összefoglaló jelentésben
terjeszt az iB és a közgyűlés elé. 

tavaly azt reméltük, hogy a 2021. év pénzügyi szempontból kí-
méletesebb lesz az egyesületünk számára. Ez részben bekövetkezett,
hiszen idén a hiányunk „csak” 3350 eft, szemben a 2020. évi 18 415
eft-tal. Ez köszönhető annak, hogy a pandémia enyhülésével né-
mely konferenciát sikerült megrendeznünk. igaz, kevesebb résztve-
vővel, következésképpen kevesebb bevétellel, így kisebb haszonnal.

Közhasznú működésre, kiadványaink fenntartására és a tudo-
mányos, ill. tehetséggondozó rendezvényeink szervezésére – ösz-
szességében – 2021-ben az összes bevételünk 65 539 eft volt. 

Az MKl online megjelentetése a lap kiadását rentábilissá tet-
te. Ezért, a kiadványok költségeinek csökkenése miatt, a tagdíj-
bevételekből 2021-ben 3 Mft-tal többet tudtunk fordítani a mű-
ködési költségek fedezetére. 

A gB nem javasolta 2023-ban a tagdíjak emelését. 
Az Egyesületnek határidőn túli lejárt számlája, kinnlevősége

nincsen. szabad pénzeszközei lekötött bankbetétben, állami ga-
ranciájú értékpapírban, ill. az Egyesület folyószámláján vannak. 

Az egyszerűsített éves beszámoló hitelesen tükrözi az Egyesü-
let gazdálkodási tevékenységét. A Közhasznúsági jelentés részle-
tesen értékeli a közhasznú célú bevételi források összetételét.
Egyúttal tartalmazza a 2022-es év tervezett költségvetési száma-
it. Az iB 8/04/2022: határozatában, külön-külön szavazással egy-
hangúlag elfogadta a 2021. évi mérleget, az eredménykimutatást
és a közhasznúsági jelentést, a 2022. évi gazdálkodási tervet. Az
iB határozati javaslata, hogy a 2023. évi teljes összegű egyéni tag-
díj változatlan, 10 000 ft/fő maradjon. 

A gB javasolja a Küldöttértekezletnek a 2021. évi beszámoló, a
Közhasznúsági jelentés és a 2022. éves terv elfogadását.

A beszámolót készítette a gB nevében: lengyel Attila gB-elnök 
(A gB jelenlegi tagjai: Androsits Beáta, Bognár jános, lengyel
Attila, Mika lászló)

Budapest, 2022. április 26.

A nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának 
beszámolója a 2021. évi tevékenységről

elnök: Dr. tóth Ágota egyetemi tanár, szegedi tudományegye-
tem

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 tudo-
mányegyetem
Dr. Ősz Katalin egyetemi docens, pécsi tudományegyetem

Dr. pap józsef sándor tudományos főmunkatárs, Ener-
giatudományi Kutatóközpont
skodáné Dr. földes rita egyetemi tanár, pannon Egyetem
Androsits Beáta, MKE ügyvezető igazgató

A vírushelyzet az MKE nemzetközi kapcsolatait továbbra is je-
lentősen befolyásolta. Az éves Képviselői fórum 2021-ben elma-
radt, és a képviselők sem mindig tudtak a korábbi éveknek meg-
felelően tevékenykedni. voltak munkacsoportok és divíziók, ahol
meg tudták oldani az üléseket online, volt azonban olyan egység,
ahol érdemi tevékenység nem történt. A képviselők háromnegye-
détől érkezett visszajelzés, a többi azonban még e-mailben sem
tájékoztatott munkájáról vagy annak a hiányáról.

Az MKE nemzetközi kapcsolatai közül továbbra is az Európai
Kémiai társaság (Euchems) és a vegyészmérnökök Európai Kö-
zössége (EfcE) a meghatározó. Az egyesület Euchems-ben be-
töltött szerepét tükrözi, hogy Dr. Szalay Péter a EucheMs végre-
hajtó tanácsának tagja. jelenleg 13 divízióban és 2 munkacso-
portban (Wp), illetve a fiatalokat összefogó young chemists’ net-
work-ben (ycn) van 19 MKE-képviselő. Dr. szalay péter a szá-
mítógépes és Elméleti Kémia divízió elnökeként beszámolt egy
online konferencia szervezéséről 2021 szeptemberében, mely rend-
kívül sikeres volt a 420 regisztrált és 317 tényleges résztvevővel,
és melynek a regisztrációs hátterét az MKE biztosította a szerve-
zők nagy megelégedésére. Simonné Dr. Sarkadi Livia beszámoló-
jában kiemelte az élelmiszerkémiai divízió webinar-sorozatát.
Dr. Kurtán Tibor a szerves kémiai divízióban aktívan ténykedett,
és két fiatal kutatót (nonn Melina Máriát és london gábort) is
jelölt a 2022-es young investigator Workshopra. Egyben az MKE
támogatását kérte, hogy részt tudjon venni a 2022-es Euchems-
kongresszuson, ahol a divíziójuk ülést is tart. Frank Éva hírösz-
szekötő szorgalmas munkája révén továbbra is szerepel az MKE
a Euchems hírleveleiben, valamint Bodor Zsanett is igen aktívan
veszi ki részét a képviselői munkából a ycn-ben. Az EfcE-ben
9 munkacsoportban van 14 MKE-képviselő. Dr. Lakatos Béla és
Dr. Farkas István képviselők jelezték, hogy szeretnének lehetősé-
get adni a fiataloknak is és melléjük javasolnak fiatalabb kollé-
gákat. Dr. Hégely László a fluid separations munkacsoport új
képviselőjeként már bemutatkozott az októberi, hibrid formában
tartott munkabizottsági ülésükön, míg Dr. Poós Tibor nominálása
a szárítási Munkabizottságba folyamatban van.

Mindezek mellett számos kisebb kémikus közösséget is képvi-
sel az MKE az alábbi szervezetekben, mint a fAtipEc, EfMc,
EMs, ictAc, inDEfi, ifscc és az iMsf. utóbbi képviselőjeként
Dr. Vékey Károly számolt be röviden, hogy a 2022. évi közgyű-
lésük már személyes jelenléttel fog történni, míg Molnárné Nagy
Lívia (fAtipEc) online ülésen tudott részt venni. Dr. Nemestóthy
Nándor jelezte, hogy az inDEfi World filtration congresst, me-
lyen az MKE logója is szerepel, 2022-re halasztották. A többi szer-
vezet képviselőjétől beszámoló nem érkezett.

2021-ben is csatlakoztunk az iupAc által kezdeményezett glo-
bal Breakfast network rendezvényekhez, és Digitális vagy tradicio-
nális oktatás témakörben hangzott el két előadás 2021. február
9-én online.

Pénzügyi vonatkozások:
A 2021. évben az MKE 1717 eft-ot fizetett be nemzetközi tagdí-
jakként. utazási költségek nem voltak.

szeged, 2022. április 29.

Dr. tóth Ágota, nKB-elnök
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