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Az MKE 2021. évi gazdasági beszámolójának megvitatása
Androsits Beáta ügyvezető igazgató tájékoztatása szerint könyvvizsgáló által auditált „MKE mérleg és eredménykimutatás 2021”
dokumentumokat kapott meg a Felügyelő Bizottság (FB) megvitatásra.
Az MKE gazdálkodása a pandémia miatt kialakult rendezvényszervezési 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 eredményes támogatásszerző tevékenységét bizonyítja. Azonban szembe kell nézni azzal a ténnyel, hogy az elmúlt két évben az Egyesület 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 helyzetértékelésre, valamint előretekintésre.
Mindemellett az FB megállapította, hogy az MKE gazdálkodási 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 beszámolóját és azt a hivatalos „Mérleg és eredménykimutatás
2021” dokumentumokkal együtt a 2022. évi MKE Küldöttközgyűlésnek is elfogadásra ajánlja.
MKE Közhasznúsági jelentés 2021 véleményezése
A 2021. évi egyesületi tevékenységről reális beszámolót ad a Közhasznúsági jelentés. A dokumentum áttanulmányozása alapján
megállapítható, hogy az Egyesület tevékenysége 2021-ben is megfelelt a közhasznúság követelményeinek.
2/2022. FB határozat
A Felügyelő Bizottság megállapítja, hogy az „MKE Közhasznúsági jelentés 2021” dokumentum megfelelő szerkezetben és mélységben tájékoztat az Egyesület 2021. évi tevékenységéről és működéséről, ezért azt elfogadásra ajánlja a 2022. évi MKE Küldöttközgyűlésnek.
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Az MKE 2022. évi gazdálkodási terve
A tervezett +277 eFt pénzügyi eredmény elérése a számos bizonytalansággal terhelt működési körülmények alakulásának a
függvénye. Az MKE Titkárság eddig is és ezután is nagyfokú
munkabefektetéssel fog hozzájárulni a gazdálkodási terv teljesüléséhez.
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 rendezvényszervezésen elért pozitív pénzügyi eredmények képesek voltak az Egyesület kialakult működését finanszírozni. A Covid-világjárvány hatására a hazai rendezvényszervezések megszokott
körülményei és feltételei megváltoztak. Mint minden jelentős változás esetében számolni kell azzal, hogy ennek valamilyen hatása lesz az Egyesület jövőbeni működésére.
A Felügyelő Bizottság meglátása szerint az Egyesületnek a következő 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 KÉTSÉGES MEGVALÓSULÁSÚ ESET.
2. Változnak a rendezvényszervezési megoldások, hagyományos lebonyolítású és elektronikus felületen (online) lebonyolítottak keveréke alakul ki. KÉRDÉS, HOGY ENNEK A
GYAKORLATNAK A PÉNZÜGYI EREDMÉNYEI BÍZTOSÍTJÁK-E AZ MKE EDDIGI ÉS MEGSZOKOTT MŰKÖDÉSÉNEK
FINANSZÍROZÁSÁT.
3. Váratlan vagy tartós változások a rendezvényszervezés gyakorlatában, az online lebonyolítások irányába történő jelentős elmozdulással. AZ ONLINE RENDEZVÉNYEK PÉNZÜGYI EREDMÉNYEIVEL AZ EGYESÜLET JELENLEGI MŰKÖDÉSI GYAKORLATA VALÓSZÍNŰ NEM TARTHATÓ FENN.
Mit javasol a Felügyelő Bizottság?
●

●

●

Átfogó felmérést készíteni/készíttetni a hazai és az európai hasonló működési célú szervezetek működési gyakorlatáról (működés, működtetés, finanszírozási háttér).
Menetrendet készíteni a fenti három eset bekövetkeztének esetére történő egyesületi felkészülésről, valamint a végrehajtandó teendőkről.
Tájékozódni, hogy milyen szervezettel/szervezetekkel lehetne
egy szerződésen alapuló együttműködés kialakítása, amely tartósan 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 tájékoztatást jelentő dokumentumok az MKE honlapon elérhetők.
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Kovács Attila

Csutorás Csaba
Rajkó Róbert
Sziva Miklós
Wölfling János
MAGYAR KÉMIKUSOK LAPJA
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A Magyar Kémikusok Egyesülete Gazdasági
Bizottságának összefoglaló jelentése a 2021. évi
gazdálkodásáról és a 2022. évi tervről

Dr. Pap József Sándor tudományos főmunkatárs, Energiatudományi Kutatóközpont
Skodáné Dr. Földes Rita egyetemi tanár, Pannon Egyetem
Androsits Beáta, MKE ügyvezető igazgató

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 pénzügyi 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 kíméletesebb 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 némely konferenciát sikerült megrendeznünk. Igaz, kevesebb résztvevővel, következésképpen kevesebb bevétellel, így kisebb haszonnal.
Közhasznú működésre, kiadványaink fenntartására és a tudományos, ill. tehetséggondozó rendezvényeink szervezésére – öszszességében – 2021-ben az összes bevételünk 65 539 eFt volt.
Az MKL online megjelentetése a lap kiadását rentábilissá tette. Ezért, a kiadványok költségeinek csökkenése miatt, a tagdíjbevételekből 2021-ben 3 MFt-tal többet tudtunk fordítani a működési költségek fedezetére.
A GB nem javasolta 2023-ban a tagdíjak emelését.
Az Egyesületnek határidőn túli lejárt számlája, kinnlevősége
nincsen. Szabad pénzeszközei lekötött bankbetétben, állami garanciájú értékpapírban, ill. az Egyesület folyószámláján vannak.
Az egyszerűsített éves beszámoló hitelesen tükrözi az Egyesület gazdálkodási tevékenységét. A Közhasznúsági jelentés részletesen értékeli a közhasznú célú bevételi források összetételét.
Egyúttal tartalmazza a 2022-es év tervezett költségvetési számait. Az IB 8/04/2022: határozatában, külön-külön szavazással egyhangúlag 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 tagdíj 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 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 Tudományegyetem

A vírushelyzet az MKE nemzetközi kapcsolatait továbbra is jelentősen befolyásolta. Az éves Képviselői Fórum 2021-ben elmaradt, és a képviselők sem mindig tudtak a korábbi éveknek megfelelően tevékenykedni. Voltak munkacsoportok és divíziók, ahol
meg tudták oldani az üléseket online, volt azonban olyan egység,
ahol érdemi tevékenység nem történt. A képviselők háromnegyedétől 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 Közössége (EFCE) a meghatározó. Az egyesület EuChemS-ben betöltött szerepét tükrözi, hogy Dr. Szalay Péter a EuCheMS Végrehajtó Tanácsának tagja. Jelenleg 13 divízióban és 2 munkacsoportban (WP), illetve a fiatalokat összefogó Young Chemists’ Network-ben (YCN) van 19 MKE-képviselő. Dr. Szalay Péter a Számítógépes és Elméleti Kémia divízió elnökeként beszámolt egy
online konferencia szervezéséről 2021 szeptemberében, mely rendkívül sikeres volt a 420 regisztrált és 317 tényleges résztvevővel,
és melynek a regisztrációs hátterét az MKE biztosította a szervezők nagy megelégedésére. Simonné Dr. Sarkadi Livia beszámolójában 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 EuChemSkongresszuson, ahol a divíziójuk ülést is tart. Frank Éva híröszszekötő 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 lehetőséget adni a fiataloknak is és melléjük javasolnak fiatalabb kollégákat. 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 képvisel 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 közgyűlésük 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, melyen az MKE logója is szerepel, 2022-re halasztották. A többi szervezet képviselőjétől beszámoló nem érkezett.
2021-ben is csatlakoztunk az IUPAC által kezdeményezett Global Breakfast Network rendezvényekhez, és Digitális vagy tradicionális oktatás témakörben hangzott el két előadás 2021. február
9-én online.
Pénzügyi vonatkozások:
A 2021. évben az MKE 1717 eFt-ot fizetett be nemzetközi tagdíjakként. Utazási költségek nem voltak.
Szeged, 2022. április 29.
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Dr. Tóth Ágota, NKB-elnök
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