MKE KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS, 2021
Magyar Kémikusok Egyesülete Gazdálkodási terv, 2020
(ezer Ft-ban)

Bevételek

Kiadások

Működtetés
egyéni tagdíj
jogi tagdíj
egyéb működési bevétel
egyéb bevétel + royalty
kamatbevétel
SZJA 1%
működési támogatás

33 750
9 000
10 000
400
7 500
100
750
6 000

Működtetés
Anyagköltségek
Bérleti díjak, üzemeltetési költségek
Utazási költségek
Fizetett tagdíjak
Posta-, telefon-, web-költségek
Ügyviteli, jogi, adminisztrációs költségek
Egyéb dologi költségek
Személyi jellegű költségek
Értékcsökkenés
Adott támogatás

46 018
1 500
5 480
4 450
1 800
2 615
3 803
2 510
21 900
1 600
360

Rendezvények
díjbevétel
támogatás
kiállítás

36 000
25 000
4 000
7 000

Rendezvények
szállás és ellátás költsége
terembérlet
személyi kifizetések
nyomda, weblap, posta költsége
egyéb rendezési költség.

22 785
11 900
2 570
600
1 820
5 895

Kiadványok
előfizetési díj
támogatás
hirdetés

11 550
1 300
5 500
4 750

Kiadványok
személyi kifizetések
megjelentetés költségei
anyagjellegű költségek

12 222
3 720
8 352
150

Összes bevétel

81 300

81 025

Tervezett eredmény: 275 eFt
Budapest, 2021. augusztus 22.
Dr. Lengyel Attila
mb. főtitkár

MKE küldöttközgyűlés jegyzőkönyve
(Budapest, 2021. szeptember 24.)
Napirend
900 – 955 Résztvevők fogadása, regisztráció
955 – 1000 Elnökség: Simonné Prof. Dr. Sarkadi Livia,
Dr. Lengyel Attila
Levezető elnök: Simonné Dr. Sarkadi Livia

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 krisztallográfiai számítástechnikában”

1000 – 1005
Elnöki megnyitó
Simonné Prof. Dr. Sarkadi Livia, az MKE elnöke megnyitja a küldöttközgyűlést és bejelenti, hogy a küldöttközgyűlés nem határozatképes.
Felkéri a jelenlevőket, hogy az elmúlt évben elhunyt tagok felolvasása után 1 perces felállással adózzanak emléküknek

Prof.
Dr. Párkányi
László

1010 – 1050
Levezető elnök bejelenti, hogy a 2020. évi és a 2021. évi Kálmán
Alajos Tudományos Díj átadása következik, és felkéri a díj kuraLXXVI. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2021. DECEMBER DOI: 10.24364/MKL.2021.12
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1050 – 1100
Az elnök bejelenti, hogy a megismételt Küldöttközgyűlést megnyitja. Bejelenti, hogy 10 órára összehívott küldöttközgyűlés határozatképtelen volt, mivel a küldöttek több, mint 50%-a nem jelent meg. A jelenlegi, határozatképtelenség miatt elhalasztott Küldöttközgyűlés időpontja 2021. szeptember 24 (péntek) 10.50,
amely az alapszabály rendelkezései alapján az eredeti napirendben szereplő kérdésekben a megjelent szavazati joggal rendelkező küldöttek számától függetlenül határozatképes.
Továbbá tájékoztatja a küldötteket, hogy mandátumvizsgáló
bizottság választása az alapszabály szerint nem kötelező, ez eddig 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 megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
A Polgári törvénykönyv szerint kötelező viszont jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása.
Jegyzőkönyvvezetőnek felkéri Dr. Lengyel Attilát.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Molnárné Nagy Líviát.
A javasolt személyek nyilatkoztak, hogy megválasztásuk esetén 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 jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztja.

1100 – 1105
A Napirend elfogadása
Levezető elnök: a Küldöttközgyűlés napirendje a meghirdetett
szerinti. A megismételt közgyűlésen csak a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalhatók. A levezető elnök kéri a meghívóban szereplő napirend elfogadását.
2/2021. KGY határozat: A Küldöttközgyűlés egyhangúlag (34
mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy dönt, hogy kiküldött meghívóban szereplő napirendet elfogadja.

1105 – 1120
Főtitkári beszámoló
Az elnök felkéri Lengyel Attila mb. főtitkárt a beszámoló megtartására.

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-Tudományos Bizottság elnökét.
Dr. Tóth Ágota, a Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság elnöke kimentését kérte. Az NKB jelentését Lengyel Attila ismerteti.
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1135 – 1145
Hozzászólások a főtitkári beszámolóhoz
és a szóbeli kiegészítésekhez
A főtitkári beszámolóban jelzett taglétszám, benne a fiatalok létszámának csökkenése alapján Prof. Dr. Keglevich György jelezi,
hogy valóban felmérést készített a tanszéken dolgozó hallgatók
körében arról, hogy mennyire látogatják a megújult MKL-honlapot, és megállapította, hogy nem túl nagy az érdeklődés. Javasolja, hogy tájékoztatni kellene az olvasókat az új számok megjelenéséről. Androsits Beáta jelzi, hogy minden szám nyomdába adása
előtt fölkerül az anyag a megújult MKL-honlapra, és erről körlevélben 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 jelenlévők 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 körlevelek fogadását. (Ilyen korábban is történt: pl. a Richter, a Debreceni Egyetem, a Chinoin már megoldotta a kérdést.) Bodnár Zsanett, 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 megnyerni a közös tevékenység számára.
Több hozzászólás nem lévén a levezető elnök, lezárja a hozzászólásokat és válaszokat.

1145 – 1155
Szavazások
A levezető elnök felkéri a küldötteket, hogy szavazzanak a főtitkári beszámoló elfogadásáról.
3/2021. KGY határozat: A Küldöttközgyűlés egyhangúlag (34
mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) a főtitkári beszámolót elfogadja.
A levezető elnök felkéri a küldötteket, hogy szavazzanak az
MKE Közhasznúsági jelentés 2020 elfogadásáról és a 2021-es gazdálkodási terv fő mutatószámairól.
4/2021. KGY határozat: A Küldöttközgyűlés egyhangúlag (34
mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta az „MKE
Közhasznúsági jelentés 2020” dokumentumot, amely tartalmazza a 2021. évi MKE gazdálkodási terv fő mutatószámait is.
A levezető elnök kéri, hogy szavazzanak a Mérleg és eredménykimutatás 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 dolgozó 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 nyugdíjasok és az általános iskolai, valamint a középfokú tanintézetekben tanító kémiatanár tag részére 50% a kedvezmény, az MKE
Alapszabálya szerinti ifjúsági tag, valamint a gyesen lévő tag által a mindenkori egyéni tagdíj 25%-a fizetendő.
MAGYAR KÉMIKUSOK LAPJA
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1155 – 1205

1240 – 1310

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 Szavazatszámláló Bizottságról.
7/2021. KGY határozat: A Küldöttközgyűlés egyhangúlag (34
mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) Fekete Margit Hedviget a szavazatszámláló bizottság elnökének, Bodnár Zsanettet
és Forgács Mátét a szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztja.
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 javaslat. Megállapítja, hogy nincs új javaslat.
A levezető elnök tájékoztatja a küldötteket, hogy főtitkár 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, az alapszabály szerint 60 napon belül újabb közgyűlést, újabb főtitkárválasztást kell tartanunk.
A levezető elnök kéri a szavazati jogú küldötteket, hogy a szavazólapokon adják le a szavazataikat.
A Szavazatszámláló Bizottság félrevonul – elvégzi feladatát.

1205 – 1240

A további kitüntetéseket átadja: Simonné Prof. Dr. Sarkadi Livia, a kitüntetettek nevét és méltatását felolvassa Dr. Lengyel
Attila.

Posztumusz
Than Károlyemlékérem

Prof. Dr. Pálinkó
István

Pfeifer Ignácemlékérem
Dr. Bata Imre

Preisich Miklósdíj

Náray-Szabó
István
Tudományos
Díj
Várkonyiné Dr.
Schlovicskó Erika

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 díjazottak – 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”

Prof. Dr. Horváth
István Tamás

Kiváló Egyesületi Munkáért Oklevél:

Dr. Baranyai Edina

Nagy Mária

Dr. Petz Andrea

Egyesületi Nívódíj:
az Irinyi János Országos Középiskolai
Kémiaverseny versenybizottság elnökeként
végzett munkájáért

Dr. Ősz Katalin

Prof. Dr. Várnagy
Katalin

Prof. Dr. Blaskó Gábor
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az Irinyi János Országos Középiskolai
Kémiaverseny debreceni szervezőbizottság elnökeként végzett munkájáért
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1310 – 1315

Az MKL-ben végzett munkáért
2020 legjobb cikkéért:

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

Prof. Dr. Lente Gábor Dr. Csupor Dezső

Villányi Attila
Prof. Dr. Mika
László Tamás

A Klímaváltozás különszám megjelenésében szerzett
elévülhetetlen érdemei elismeréséért:

8/2021. KGY határozat: A Küldöttközgyűlés (30 mellette, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül, valamint 1 tag nem szavazásával) Prof. Dr. Mika László Tamást a Magyar Kémikusok Egyesülete főtitkárának megválasztja.
Prof. Dr. Szépvölgyi János

Androsits Beáta

1315 – 1320
Elnöki zárszó
Budapest, 2021 szeptember 24.

A 75 éves jubileumi év
sorozat szerkesztésében
végzett munkájáért:
Prof. Dr. Liptay György



A 2020. évi kitüntetettek 2020. novemberi számunkban szerepelnek

Képek a közgyűlésről
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Simonné Prof. Dr. Sarkadi Livia
elnök, levezető elnök
Dr. Lengyel Attila
a jegyzőkönyv készítője

Molnárné Nagy Lívia
a jegyzőkönyv hitelesítője

