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Eseménydús fél év van mögöttünk. A 2011-es Kémia Nemzetközi Éve programok keretében ed-
dig már 100 megvalósult eseményt regisztráltunk, és valószínű, hogy nem is minden hazai
program jutott a tudomásunkra. Egyetemek, kutatóhelyek, cégek és intézmények vállaltak és
vállalnak szerepet kezdeményezőként, vagy a Magyar Kémikusok Egyesületével együttműköd-
ve, hogy a magyarországi KNÉ 2011 programok kreatívak és vonzóak legyenek különösen a fi-
atalok számára. Bizakodásra ad okot, hogy a kémiával is meg lehet szólítani a különböző kor-
csoportokat, legyen szó a 285 iskolát megmozgató január 26-i Vízzel tüzet, tűzzel vizet! iskolai-

kísérlet-akcióról, vagy a legkisebbek érdeklődését is felkeltő 46 napos városligeti programsorozatról, amelyet a Ma-
gyar Műszaki és Közlekedési Múzeum az MKE támogatásával szervezett A kémia ünnepe címmel, január és ápri-
lis között. Az MKE és vegyipari-gyógyszeripari cégek közreműködéssel készített, www.chemgeneration.com címen
elérhető „kémiás képeskönyv” hasznos segédeszköze lehet a kémiaoktatásnak. Az MTV Delta műsor kémiavetélke-
dője, a nyári kémiatáborok, vagy a szabadegyetem jellegű különféle előadás-sorozatok a kémiával kapcsolatos ér-
deklődés felkeltését szolgálták, amelyeken minden előzetes várakozást felülmúló részvételt tapasztalhattunk.

Az első fél évben, 2011. május 22. és 25. között Sopronban került sor újfajta rendezvényünkre, az MKE 1. Nem-
zeti Konferenciára, amelyet négyévenkénti gyakorisággal tervezünk megrendezni. A cél az, hogy ezeken a találko-
zókon a hazai kémikustársadalomnak a kutatásban, az oktatásban és a versenyszférában, vagy egyéb helyeken dol-
gozó tagjai előadóként és konferencia-résztvevőként minél szélesebb körben összejöjjenek és megismerhessék a sa-
ját területükön kívül tevékenykedő kollégák eredményeit és/vagy felvetéseit is. A Kémia Nemzetközi Éve esemény-
re tekintettel Nagy Anna kormányszóvivő is részt vett a konferencia megnyitóján és üdvözlő beszédében méltatta
a természettudományok, benne a kémia jelentőségét. Bár hangsúlyozottan hazai konferenciáról van szó, Kurt
Wüthrich kémiai Nobel-díjas előadása, valamint az IUPAC és a EuCheMS vezető tisztségviselőinek (elnök, főtit-
kár) részvétele, illetve előadásai a rendezvény presztízsét emelték. 

2011 a négyévenként esedékes tisztújítás éve a Magyar Kémikusok Egyesületében. A szakosztályokban, a területi
szervezetekben és a munkahelyi csoportokban már megtörténtek a tisztújítások, és az ezeken megválasztott szava-
zati jogú küldöttek 2011. június 10-én az MKE Tisztújító Küldöttközgyűlésen megválasztották a következő ciklus egye-
sületi vezetését is. Prof. Dr. Mátyus Péter, az eddigi elnök nem tudta vállalni a jelölést nagy leterheltséggel járó, szer-
teágazó intézetvezetői és oktatási feladatai miatt, így Simonné Dr. Sarkadi Livia személyében új elnök veszi át a sta-
fétabotot a 2011–2015 közötti időszakra. Jelentősen megváltozott az Intézőbizottság összetétele is, mivel hat új tag
került a testületbe. Az Egyesület működőképessége már évek óta stabil és kiegyensúlyozott, de ezt továbbra is meg kell
tartani, ami nem kis feladat. A fiatal, pályakezdő korosztály még nagyobb mérvű megnyerése, valamint a jogi tagok
támogatásának biztosítása csak kettő az új vezetésre váró kihívások közül. Vállaltuk az egyesületi tisztséget, a telje-
sítésen a sor. Az új vezetőség nevében kérem, hogy a tagság továbbra is segítsen ebben bennünket.

A lap megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatja

Kovács Attila
az MKE főtitkára



� A tagság és a kémikustársadalom, de bárki más érdeklődő igé-
nyes, pontos tájékoztatását szolgálja a 2008-tól megújított
egyesületi honlap és a 2009. januártól kézbe vehető „új” MKL.
A szabadabb terjedelmi korlátokat jelentő és a gyors, egyszerű
hozzáférést biztosító egyesületi honlapon az aktualitások mel-
lett hiánytalanul megtalálhatók a meghatározó egyesületi do-
kumentumok (pl. alapszabály, díjszabályzat, kitüntetettek,
GTÜ, IB-ülés emlékeztetők stb.). 

� Törekedtünk arra, hogy a tisztségviselők vagy a tagság részé-
ről érkező felvetések, kérések, esetleg kritikák tényszerű, rövid
határidejű, korrekt elintézést vagy válaszadást nyerjenek.

� A Fiatal Kémikusok Fóruma kezdeményezéseinek (állásbörze
konferencia) felkarolása, továbbá Mátyus Péter elnök térségi,
egyetemi centrumokba történő látogatásai a fiatal és pálya-
kezdő korosztály felé történő nyitottságot hangsúlyozta.

� A jövő generációja, valamint a laikus érdeklődők kémiával kap-
csolatos ismereteinek bővítését szolgálta a „Kémia a minden-
napokért” című 13 előadásból álló sorozat, amelyet az MKE se-
gítő közreműködésével a 2009/2010-es tanulmányi évben ren-
dezett meg a TIT József Attila Szabadegyetem.

� A kémia képének és össztársadalmi jelentőségének formálásá-
ra különlegesen jó alkalomként jelentkezett, hogy 2011 a Kémia
Nemzetközi Éve lett. A hazai események és programok kiala-
kítása, valamint koordinálása érdekében az MKE összefogott
az MTA Kémiai Tudományok Osztályával és megnyerte a ver-
senyszféra több meghatározó döntéshozójának támogatását is.
Nevezettek részéről a bizalom demonstrálása, hogy a „KNÉ
2011 Koordinációs Bizottság”-ot Mátyus Péter, az MKE elnöke
vezeti. 

Társadalmi hasznosság 

Nem könnyű feladat, mert az MKE nem direkt érdekvédelmi szer-
vezet. Erre egyének szintjén a szakmacsoportos szakszervezetek,
cégeket illetően a vegyipari és gyógyszeripari vállalati szövetsé-
gek szolgálnak. Az MKE – a küldetésében megfogalmazottak
alapján – a kémia „ügyét” szolgálja, amelyek közül kiemelt fon-
tosságúak a következők: 
Tehetségtámogatás, fiatal kémikusok
� Irinyi OKK. Az MKE által a 9–10.

osztályosok számára szervezett „Iri-
nyi János Középiskolai Kémiaver-
seny” szervesen illeszkedik a 7–8.
osztályosok „Hevesy György Or-
szágos Kémiaversenye” (Magyar
Természettudományi Társulat) és
a 11–12. évfolyamosok kémia OKTV
versenye közé. Az évente megren-
dezett háromfordulós (iskolai, me-
gyei, döntő) Irinyi OKK 2000 fős
versenyzői részvétele az elkötelezett kémiatanárok példamuta-

Tisztelt Küldöttközgyűlés!

A négyéves választási ciklus végére tekintettel ez a beszámoló a
szokásos megelőző évi, azaz a 2010. évi eseményeken túlmenően
áttekinti a 2007–2011 közötti, pontosabban fogalmazva 

„a Centenáriumi Konferenciától az MKE 
1. Nemzeti Konferenciáig”

terjedő időszak egyesületi teljesítményét és eredményeit. Ezek
közül feltétlenül kiemelendő az a zárszóként is megfogalmazha-
tó mondat, hogy:  

„2007-ben egy stabil és működőképes Egyesületet vett át a megvá-
lasztott vezetőség és 2011-ben egy stabil és több területen új ele-

mekkel gazdagodó Egyesületet ad át az új vezetőségnek.”

A mögöttünk lévő ciklus első teendői között szerepelt az MKE
2008–2011-es időszakra vonatkozó rövid és középtávú stratégiá-
jának megfogalmazá-
sa, amely először ter-
vezet formájában, a
tagságtól véleményt
és javaslatokat kérve
jelent meg az MKE-
honlapon, majd ame-
lyet a Küldöttközgyű-
lés is elfogadott. A
stratégiában szereplő
jövőkép, küldetés és
alapértékek továbbra
is teljes mértékben
vállalhatók, de vegyük
számba, hogy a kitű-
zött célokat hogyan si-
került teljesíteni.

Bizalomerősítés 

Kétirányú feladatról volt és van szó, egyrészt a tagság és a ké-
mikustársadalom érdekében teendőkről, másrészt, hogy a kémia
képe pozitív irányban formálódjon az emberek gondolkodásában.
Ezek érdekében többek között a következők történtek: 
� A tagság három fő célcsoportjával (kutatás, oktatás, verseny-

szféra) való kiegyensúlyozott foglalkozást példázza a Magyar
Kémikusok Lapja megújított lapstratégiája, amelyben a ter-
mészettudományi közoktatás és a felsőfokú szakirányú kép-
zés, valamint a versenyszféra témái felzárkóztak a kémiatu-
dományos írások mellé. Ezt a célt szolgálja az MKE Nemzeti
Konferencia elnevezésű új rendezvénysorozat 2011-es beindí-
tása, amely rendezvény négyévente mindhárom említett fő
célcsoport előadóit gyűjti egybe az egymást meghallgatás le-
hetőségének biztosításával.

MKE KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS, 2011

MKE Tisztújító Küldöttközgyűlés – 2011

Főtitkári beszámoló

Kovács Attila a pulpituson
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mészettudományi tantárgytervezet elleni kifogásokat össze-
foglalva.

� 2008 októberében internetes „petíció”-kampányt szerveztünk
az integrált természettudomány tantárgy bevezetése elleni til-
takozásul, amelyre az egyesületi taglétszámot jelentősen meg-
haladó, összesen 3794 támogató aláírás érkezett. 

� 2009-től a Magyar Kémikusok Lapja tudatosan felvállalta a té-
mával történő aktív foglalkozást, és nagyszámú írás különböző
nézőpontokból világította meg a problémákat.

� 2010. májusban „Kémia határok nélkül – Ahogy ezt a Bristol
ChemLabS projektben látják” című kétnapos programban kül-
földi előadó brit tapasztalatokról és gyakorlatról tartott elő-
adásokat kémiatanárok és egyetemi oktatók számára.  

A kémia imázsa és az IYC 2011
A kémia negatív imázsa nem hazai specialitás, és a vi-
lág gazdagabb, de átlagosan fejlett országai is már több
év óta kénytelenek szembesülni a következményekkel.
Ennek néhány fajsúlyos példája, hogy a közoktatásbeli

diákok nehéznek és érdektelennek tekintik a kémia tantárgyat, a
jövő generációja tehetséges tagjai kevésbé gondolják ígéretes élet-
pályának a kémiával kapcsolatosat, a közmédia ingerküszöbét jel-
lemzően csak a kémiai-vegyipari rendkívüli esetek lépik át, tár-
sadalmi méretű tiltakozásokat lehet kiváltani projektekkel, vagy
megoldásokkal kapcsolatban, mert az emberek kémiával kap-
csolatos ismeretei alacsonyak, a vegyipar Európában szabályozá-
sokkal egyre erőteljesebben sújtott iparág, ami versenyképessé-
get befolyásoló tényező. 

Mindezek felismerése hozzájárult ahhoz, hogy az ENSZ globá-
lis eseménysort kezdeményezett 2011-re „International Year of
Chemistry 2011” néven. A magyarországi programsorhoz történő
MKE, vagy MKE közreműködésű hozzájárulás eddigi főbb ese-
ményei és projektjei: 
� A „Vízzel tüzet, tűzzel vizet!” országos iskolaikísérlet-akció

2011. január 26-án a hazai programok szimbolikus nyitóakció-
ja volt, 145 helységből jelentkezett 285 iskola részvételével.

� A www.chemgeneration.com címen elérhető webtermék egy
több fejezetből álló, kémiával
kapcsolatos interaktív ismeret-
terjesztő képeskönyv – magyar
és angol nyelven, valamint 9
további nyelven érhető el. Ké-
miatanítást/tanulást segítő esz-
közként lehet használni, de bár-
ki laikus érdeklődő kémiával
kapcsolatos ismereteinek bőví-
tését is szolgálja. Az MKE és a
BASF Hungária Kft. vállalkozását a Mol, a TVK, a Richter, a
TEVA Gyógyszergyár és a sanofi-aventis/Chinoin céges tarta-
lomanyaggal és pénzügyi támogatással segítette.

� A „Kémia ünnepe” 46 napos
programsorozat, amelyet a Ma-
gyar Műszaki és Közlekedési
Múzeum az MKE által delegált
előadók közreműködésével szer-
vezett meg január–április idő-
szakban.

� A Magyar Televízió Delta műsorának „Atomok itt, moleku-
lák ott – kémia az egész világ!” elnevezésű többfordulós ké-
miavetélkedője, amelyen 153 csapat indult, 118 csapat csinálta
végig a három selejtező fordulót és végül 5 csapat került a dön-

tó aktivitását is tükrözi. A verseny döntőjének megrendezését
a 2009–2013-as időszakra a Miskolci Egyetem vállalta, ahol ki-
váló körülmények várják a 200 fős döntő résztvevőit. Elisme-
rés és köszönet Igaz Saroltának, az Irinyi OKK versenybizott-
sága 2003–2010 közötti elnökének és Tóth Juditnak, a Kémia-
tanári Szakosztály korábbi elnökének, hogy sok éven át motor-
jai és fő szervezői voltak ennek a rendezvénynek. A 2011. má-
jusi döntő lebonyolítása már Pálinkó István új versenybizott-
sági elnök feladata lett, aki Lengyel Attilával, a helyi szervező-
bizottság elnökével és a kisegítő csapatokkal együttműködve
zökkenőmentesen vette át a stafétabotot. 

� Diákszimpóziumok. Kétéves gyakorisággal kerül megrende-
zésre az „Országos Diákvegyész Napok” esemény, váltakozva a
sárospataki (Református Gimnázium) és a miskolci (Fényi Gyu-
la Jezsuita Gimnázium) helyszínnel. Hasonlóképpen kétévente
ismétlődő esemény a Kilár Ferenc (PTE) gondnokolta pécsi
„Kémikus Diák Szimpózium”.

� Nyári kémiatáborok szervezése. 2009-ben Pécsett, 2010-ben
Nyíregyházán volt és 2011-ben
Egerben lesz az MKE 9–10. osz-
tályosok részére szervezett ké-
miatábora. A lehetőségek által
meghatározott 20–30 fő/év kö-
zötti diákcsapatok kémia iránti
érdeklődése átlagon felüli és a
tábor nyújtotta ismeretszerzési lehetőségeket maximálisan ki-
használják.

� Fiatal kémikusok szakmai rendezvényeken való részvé-
telének pénzügyi támogatására évente 1 MFt-os keret van
elkülönítve a költségvetésben. Az egyénenként maximum 100 eFt-
os támogatási lehetőséget biztosító akció keretében a Műszaki-
Tudományos Bizottság 2010-ben 18 fő pályázatát minősítette
pozitívan.

� A TDK és OTDK Kémia és vegyipari szekciójának támo-
gatása.

� A Diplomamunka Nívódíj egyesületi elismerésre az egyete-
mi diplomabizottságok által benyújtott diplomamunka-neve-
zések pályáznak. 2010-ben a 37 diplomamunka közül 14 egye-
temi hallgató lett díjazott. Az elismerések átadására hagyomá-
nyosan az MKE Csongrád Megyei Területi Szervezete „Kémiai
Előadói Napok” rendezvényén, Szegeden kerül sor. A díjazot-
tak számára egyéves tagdíjmentes MKE-tagságot is felajánl az
egyesület. 

� A KÖKÉL (Középiskolai Kémiai Lapok) évente öt alkalommal,
a tanév menetrendjéhez igazodóan és 2010-ben már a 37. évfo-
lyammal jelent meg. A lapot elkötelezett szerkesztőgárda ki-
forrott rovatszerkezettel készíti, de egyes témákkal nyitott az
általános iskolai tanulók és tanárok irányába is. Örvendetes ta-
pasztalat, hogy az utóbbi években lényegesen növekedett a lap-
ban közölt versenyfeladatokra megoldást beküldők száma.

Kémiatanítás, kémiatanárok, természettudományi tantárgyak
helyzete a közoktatásban
A vészcsengőt két oldalról is erőteljesen megrázták. A vegyipar
a középszintű szakember-utánpótlás nehézségeit emlegeti, az
egyetemeken a kémia szakos tanárképzésre jelentkezők száma
marad el drámai mértékben az évente nyugdíjba menőkétől. Ezt
érzékelve:
� 2007-ben MKE-állásfoglalást tartalmazó levelet juttattunk el

az oktatási miniszterhez a természettudományi tantárgyak
közoktatásbeli helyzetével kapcsolatban és az integrált ter-
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tőbe, amelyet a Delta műsor 30–30 perces 2011. május 28-i és
június 4-i adása mutatott be a nézőknek. 

� „Felszínelők” című rendhagyó kémiaverseny az interneten a
sanofi-aventis/Chinoin és az MKE szervezésében.

� Változatos témakörű, 11 előadásból álló „Kémia szabadegye-
tem” Szegeden az SZTE és MKE Csongrád Megyei Területi
Szervezet rendezésében, 2011. február–május időszakban.

� A Természet Világa folyóirat „Vízben, borban kémia” kü-
lönszáma. 

� „A technológia mérföldkövei kémikus szemmel” poszter-
kiállítás 2007 óta 22 városban és 40 helyszínen (iskola, egye-
tem, cég, intézmény) népszerűsítette a kémiát.

Együttműködések, az MKE hazai 
és nemzetközi presztízse 

� Együttműködési megállapodást kötöttünk az MTA Kémiai Tu-
dományok Osztályával (2010), a Magyar Gyógyszerésztudo-
mányi Társasággal (2010), az Akadémiai Kiadó Zrt. – Akadé-
miai Könyvklubbal (2010).

� A nemzetközi együttműködési megállapodások bővültek a
Cseh Kémikusok Egyesülete (2008), a Svájci Kémikusok Egye-
sülete (2008) és a Spanyol Kémikusok Királyi Társasága (2010)
szervezetekkel aláírt szerződésekkel. Az előadócsere-progra-
mok keretében Lutz F. Tietze és Roland K. O. Sigel professzorok
érkeztek hozzánk, és Fülöp Ferenc, Soós Tibor, Ormos Pál, Csá-
szár Attila, valamint Kövér Katalin kaptak meghívást külföldi
előadásra.

� Az MTA Kémiai Tudományok Osztálya támogatta, hogy a KNÉ
2011 Koordinációs Bizottság vezetője az MKE elnöke, és a ké-
mia éve hazai programszervezésének motorja az MKE legyen.
Az MKE presztízsét növelte, hogy az integrált természettudo-
mányi tantárgy bevezetése elleni internetes petíciónkat az
MKE taglétszámát 60%-kal meghaladó, összesen 3794 fő biz-
tosította a támogatásáról.

� Aktívan jelen vagyunk a nemzetközi kémiai szakmai szerveze-
tekben. Simonné Dr. Sarkadi Livia az EuCheMS Végrehajtó Bi-
zottság tagja, emellett az EuCheMS Élelmiszerkémiai Divízió
elnöke is. A szakmai szervezetek különböző munkacsoportjai-
ban közel 30 fő képviseli az MKE-t. 

� Az MKE 1. Nemzeti Konferencia megnyitóján részt vett és üd-
vözölte a kémikusokat Nagy Anna kormányszóvivő, aki a „Ké-
mia Nemzetközi Éve 2011” hazai események kormányzati kom-
munikációs felelőse is. Az IUPAC-ot Nicole J. Moreau elnök és
David Black főtitkár, az EuCheMS-et Luis Oro jelenlegi elnök,
valamint Ulrich Schubert következő időszakra megválasztott
elnök képviselte.

Egyéni tagság, jogi tagok és támogatók 

Az alapszabály szerinti egyéni taglétszám 2007 és 2009 között 6–
8%-kal nőtt, majd 2010-ben visszacsökkent a 2006 végi szintre.
Az ábrán az is látható, hogy az alapszabály szerinti és a tagdíj-
rendezett taglétszám között sajnos stabilizálódott egy 300 főt
meghaladó nagyságrendű különbség, amely a tagság 13–14%-át
és évente 1,5–2 MFt tagdíjbevétel elmaradását jelenti. 

A jogi taglétszámnak nem használt, hogy az elmúlt évek gaz-
dasági válsága alatt a cégeknél erőteljesen felülvizsgálták a kü-
lönböző tagsági és támogatási helyzetet. 2007-ben 30 jogi tagtól
összesen 17,7 MFt tagsági díjat és közhasznú támogatást kap-
tunk, amely 2010-re 25 jogi tagra és 12 MFt tagsági díj+támoga-
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tás összegre csökkent. A jogi tagok erkölcsi és anyagi támogatá-
sa nagyon fontos az Egyesület számára, ezért külön köszönet il-
leti azokat, akik a kémia éve projektek és programok pénzügyi
támogatásában is részt vállalnak.

Szakosztályok, területi szervezetek, 
munkahelyi csoportok 

Jelenleg 24 szakosztálya, 13 szakcsoportja, 10 megyei területi
szervezete és 8 munkahelyi csoportja van az Egyesületnek. Nem
működés miatt 2008. októberben az Intézőbizottság kénytelen
volt törölni 5 szakosztályt (Katalízis Társaság, Marketing és Prog-
nosztikai Szakosztály, Sugárkémiai Szakosztály, Számítástechni-
kai és Kibernetikai Szakosztály, Település és Egészségvédelmi
Szakosztály), valamint a Műtárgy és Műemlékvédelmi Szakcso-
portot a szervezeti felsorolásból. A működőként nyilvántartottak
között is vannak olyanok, akik ebben a ciklusban nem hallattak
magukról, mint például a Fizikai-kémia Szakosztály, Korróziós
Szakosztály, Magyar Aeroszol Társaság, Műanyagipari Szakosz-
tály. A nem megfontolt tisztújítás is okozhat károkat, mint az
MKE EGIS Lacta Munkahelyi Csoport esetében, amelynek kevés
ideje tisztségben lévő vezetői 2010 elején meggondolatlanul és az
Egyesület vezetésével történő konzultáció nélkül felszámolták a
munkahelyi csoportot, amely 59 fős MKE-tagság elvesztésével is
párosult.

Az elismerést érdemlő szervezetek közül külön is kiemelendő
az Analitikai, a Szerves- és Gyógyszerkémiai, az Ásványolaj- és Pet-
rolkémiai, a Kémia- és Vegyipartörténeti, a Kémiatanári, a Kolo-
risztikai, a Lakk- és Festékipari és a Vegyipari Biztonságtechni-
kai Szakosztályok, a Magyar Magnézium, a Kozmetikai és Ház-
tartásvegyipari és a Spektrokémia Társaságok, a Bács-Kiskun,
Csongrád és Veszprém Megyei Területi Szervezetek, valamint a
TVK-nál, a Nitrogénművek (Pét)-nél, a Richternél, a sanofi-aven-
tis/Chinoinnál és az EGIS-nél működő munkahelyi csoportok tel-
jesítménye, bár legutóbbi cégnél a 2011-es tisztújítás eredmény-
telen.  

Az Egyesület működőképessége, 
az MKE és a minőség 

A Magyar Kémikusok Egyesülete a műszaki és természettudo-
mányi közhasznú egyesületek azon csoportjához tartozik, amely
az eltelt négy évben is megőrizte működőképességét. Felelős, ta-
karékos és hatékony gazdálkodásra utal, hogy a „saját tőke” a
2006. évi 40,8 MFt-ról 2010-re 56,5 MFt-ra nőtt. Az alapértéke-
ink között első helyen szereplő tudásgyarapítást és ismeretbőví-
tést szolgálják a különböző hazai, illetve nemzetközi bázisú kon-
ferenciák. 2007 és 2010 között 51 ilyen eseményt rendeztünk
meg összesen 6710 fő részvételével. Tény, hogy jelenleg a konfe-



renciaszervezés a legnagyobb bevétel- és eredménygeneráló te-
vékenysége az Egyesületnek, egyben sajnos az egyetlen is,
amennyiben az előfizetési díjbevételek alapján nem rentábilis
egyesületi kiadványoktól eltekintünk. Aktívnak kell lenni a kü-
lönböző pályázati lehetőségek felkutatásában és a pályázatok el-
készítésében. Ilyen forrásból négy év alatt 130 MFt bevételre tet-
tünk szert.

Több dologban érzékelhető minőségjavulást tudunk felmu-
tatni: 
� A kommunikáció, a közkap-

csolatok és a médiamegjele-
nés, többek között a kémia
éve eseményeknek is köszön-
hetően, látványosan javult.
2010. január 15-én a média
képviselőinek je-
lenlétében emlé-
keztünk meg a
Magyar Chemiku-
sok Lapja megjele-
nésének 100. évfor-
dulójáról. 2010. no-
vember 5-én „MKE
sajtóreggeli” keretében
ajánlottuk a média fi-
gyelmébe, hogy 2011 a
Kémia Nemzetközi Éve
lesz. Ez utóbbi eseményen
Réthelyi Miklós miniszter
(NEF) és Pálinkás József az MTA elnöke mondott figyelemfel-
keltő beszédet. 

� Igényes kivitelű egyesületi tájékoztató készült angol és magyar
nyelvű változatban.

� A 2009. januári lapszámtól kezdődően megújult a Magyar Ké-
mikusok Lapja.

� Az egyesületi működés publikus dokumentumai strukturáltan,
időben és hiánytalanul megtalálhatók a honlapon. 

� 2009-től ismét alkalmazzuk az egyesületi tagsági kártyát, ame-
lyet évente kap meg az éves tagsági díjat már befizető tag. 

� A MTESZ székháznál jobb minőséget jelentő székhelyre költö-
zött az Egyesület 2010. szeptemberben. 

� A szükségesnek ítélt tevékenységekre – a kézi vezérlés kiváltá-
sára – gyakorlatias írásos szabályzatok készültek (díjszabály-
zat, MKL SZMSZ, Irinyi OKK SZMSZ), amelyek a témákkal
kapcsolatba kerülő mindenkori tisztségviselőket segítik. 
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� Tisztségviselők tájékoztatására szolgáló dokumentumok kor-
szerűsítése (pl. szakosztályi pénzkeretek).

� Az egyéni tagsági díj befizetések/elmaradások kronológiája
minden tag számára a honlapról elérhető a saját egyéni tag-
nyilvántartó lapon (2005-ig visszamenően).
A beszámoló zárásaként köszönetet mondok a tagság-

nak és a tagságon belül is a többletmunkát vállaló egyesü-
leti tisztségviselőknek és tagoknak a 2007–2010-es idő-
szakban végzett munkájukért, jogi személy tagjainknak az
Egyesület erkölcsi és anyagi támogatásáért, valamint az
MKE Titkárság vezetőjének és minden munkatársának az
eredményes munkájáért.

Az Intézőbizottság felhatalmazása alapján a Küldöttközgyű-
lésnek elfogadásra ajánlom:
� A főtitkári beszámolót.
� Az MKE 2010-es Közhasznúsági jelentését az abban szereplő és

a 2011-es évre vonatkozó gazdálkodási terv fő számaival: bevé-
tel: 149 417 eFt, költség: 145 029 eFt, eredmény: 4388 eFt.

� Az MKE 2010. évre vonatkozó mérleg és eredménykimutatás
dokumentumait, amelyek fő számai a következők: 

Mérleg 2010
Befektetett eszközök 6352 eFt
Forgóeszközök 50 142 eFt
Aktív időbeli elhatárolás 12 986 eFt
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 69 480 eFt
Saját tőke/jegyzett tőke 56 518 eFt
Kötelezettségek 2574 eFt
Passzív időbeli elhatárolás 10 388 eFt
FORRÁSOK ÖSSZESEN 69 480 eFt

Eredménykimutatás 2010
Összes bevétel 111 117 eFt
Összes ráfordítás 111 106 eFt
Eredmény 11 eFt

A 2012. évi egyéni tagdíj összege változatlan, a 2011. évi 7000
Ft/fő/év tagdíjszintnek megfelelő összegben, amely a nyugdíjas
tagoknak 50%, az alapszabály szerinti ifjúsági tagoknak és a
GYES-en lévőknek 25% mértékű.

A főtitkári beszámoló, a 2010-es Közhasznúsági jelentés, vala-
mint a Mérleg és eredménykimutatás dokumentumok, továbbá
egyéb küldöttközgyűlési anyagok megtalálhatók az MKE hon-
lap (www.mke.org.hu) „Az Egyesületről > Küldöttközgyűlések >
2011. év” menüpont alatt. 

Kovács Attila
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Helyszín: ELTE TTK Lágymányosi épület, Északi tömb
1.71. terem
(1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a)

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint
Elnökség: Mátyus Péter, Kovács Attila, Huszthy Péter
Levezető elnök: Huszthy Péter

NAPIREND
1. Elnöki megnyitó, a levezető elnök megválasztása, a napirend

elfogadása, a mandátumvizsgáló bizottság megválasztása, tisz-
teletadás az elmúlt egy évben elhunyt MKE-tagok emlékének,
a mandátumvizsgáló bizottság jelentése a határozatképesség-
ről.

2. Előadás: a 2010-es Náray-Szabó István Tudományos Díj átadása
3. Főtitkári beszámoló
4. Szóbeli kiegészítések a főtitkári beszámolóhoz
5. Hozzászólások a főtitkári beszámolóhoz és a szóbeli kiegészí-

tésekhez
6. Szavazások és a tisztségviselők felmentése
7. Tisztújítás
8. Egyesületi elismerések átadása
9. A tisztújítás eredményhirdetése és elnöki zárszó

1. Megnyitó  

Mátyus Péter, az MKE elnöke megnyitotta a tisztújító küldött-
közgyűlést és javasolta, hogy a szokásoknak megfelelően a kül-
döttközgyűlés levezető elnöke a tisztújítási jelölőbizottság elnöke,
Huszthy Péter legyen. A tisztújító küldöttközgyűlés egyhangúlag
elfogadta a levezető elnökre vonatkozó javaslatot.
Huszthy Péter levezető elnök:
� Bejelentette, hogy a napirend a Meghívóban meghirdetett sze-

rinti. Megkérdezte: van-e javaslat a napirend bővítésére? Javas-
lat nem lévén szavazásra tette fel a Meghívó szerinti napiren-
det, amelyet a küldöttközgyűlés egyhangúlag elfogadott. 

� Javaslatot tett az alábbi összetételű mandátumvizsgáló bizott-
ságra: 

elnök: Zékány András,
tagok: Fazekasné Berényi Éva és Szabóné Szarvas Ildikó,

amelyet a küldöttközgyűlés egyhangúlag elfogadott.
� Megemlékezésre szólított fel az elmúlt évi küldöttközgyűlés óta

elhunyt tagtársaink emlékére, akiknek a neveit felolvasta.
� Felkérte a mandátumvizsgáló bizottság elnökét, hogy tájékoz-

tasson a határozatképességről, aki bejelentette, hogy a 72 kül-
döttből 46 küldött (63%) van jelen, így a tisztújító küldöttköz-
gyűlés határozatképes. (Megjegyzés: a szavazások idejére a kül-
döttek száma 52 főre nőtt.) 

2. Előadás 

Dr. Korbonits Dezső: Emlékek és gondolatok
Az előadás előtt Mátyus Péter, az MKE elnöke átadta a 2010. évi
„Náray-Szabó István Tudományos Díjat” Dr. Korbonits Dezsőnek. 

3. Főtitkári beszámoló   

Kovács Attila főtitkár megtartotta vetítettképes beszámolóját. 

4. Szóbeli kiegészítések a főtitkári beszámolóhoz 

Az állandó bizottságok közül: Bíró Géza, a Felügyelő Bizottság el-
nöke, Bognár János főtitkárhelyettes, a Gazdasági Bizottság el-
nöke, Kiss Tamás főtitkárhelyettes, a Műszaki-Tudományos Bi-
zottság elnöke, Farkas Etelka, a Nemzetközi Kapcsolatok Bizott-

Jegyzőkönyv
a Magyar Kémikusok Egyesülete (továbbiakban: MKE) 
2011. június 10-i tisztújító küldöttközgyűléséről

Az elnökség (balról jobbra): Kovács Attila, Huszthy Péter, 
Mátyus Péter

A Náray-Szabó István-díjas Korbonits Dezső Mátyus Péterrel
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támogató szavazat

Elnök: Simonné Dr. Sarkadi Livia (48)
Főtitkár: Kovács Attila (45)
Alelnökök: Dr. Liptay György (33)

Dr. Kiss Tamás (32)
Főtitkárhelyettesek: Bognár János (GB-elnök) (48)

Dr. Szalay Péter (MTB-elnök) (47)
Intézőbizottság (7): Dr. Záray Gyula (44)

Dr. Gerencsér János (33)
Dr. Vékey Károly (30)
Thernesz Artur (26)
Baloghné Kardos Zsuzsanna (25)
Németh Veronika (25)
Skodáné Dr. Földes Rita (25)

Felügyelő Bizottság: Sziva Miklós (elnök) (47)
Dr. Rácz László (tag) (49)
Dr. Széchy Gábor (tag) (49)
Dr. Rajkó Róbert (póttag) (49)
Dr. Wölfling János (póttag) (49)

Etikai Bizottság: Dr. Dombi András (elnök) (48)
Dr. Hannus István (tag) (48)
Dr. Tóth Tünde (tag) (48)
Horváth Attila (póttag) (48)

Oktatási Bizottság: Dr. Pokol György (elnök) (48)
Díjbizottság: Dr. Hazai László (elnök) (47)
Érdekvédelmi Bizottság: Dr. Zékány András (elnök) (47)
Nemzetközi Kapcsolatok
Bizottsága: Dr. Farkas Etelka (48)

8. 2011. évi egyesületi elismerések 

Than Károly Emlékérem kitüntetésben részesült: 
Holu Árpád és Dr. Kálmán Alajos akadémikus

Pfeifer Ignác Emlékérem kitüntetésben részesült: 
Dr. Gál Tivadar és Sógor András

ság elnöke és Pokol György, az Oktatási Bizottság elnöke egészí-
tette ki a főtitkári beszámolót. 

5. Hozzászólások a főtitkári beszámolóhoz 
és a szóbeli kiegészítésekhez    

Fazekasné dr. Berényi Éva (Bács-Kiskun Megyei Területi Szervezet)
a beszámolókat nagyon jónak találta. Javasolta, hogy a főtitkári  be-
számolóban említett „Kémia a mindennapokért” TIT-kémiakur-
zus előadásait vidéki helyszínekre is el kellene vinni. Kovács Atti-
la azt válaszolta, hogy MKE-szervezésben találnak majd megoldást.

6. Szavazás és a Küldöttközgyűlés határozatai 

1/2011. KGY határozat: A Küldöttközgyűlés egyhangúlag (52 mel-
lette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) jóváhagyta a főtitkári
beszámolót. 
2/2011. KGY határozat: A Küldöttközgyűlés egyhangúlag (52 mel-
lette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta az „MKE
Közhasznúsági jelentés 2010” dokumentumot, amely tartalmaz-
za a 2011-es MKE gazdálkodási terv fő mutatószámait is.  
3/2011. KGY határozat: A Küldöttközgyűlés egyhangúlag (52 mel-
lette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta az „MKE mér-
leg és eredménykimutatás 2010” dokumentumokat. 
4/2011. KGY határozat: A Küldöttközgyűlés egyhangúlag (52 mel-
lette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta, hogy a 2012.
évi egyéni tagdíj összege 7000 Ft/fő/év, amely változatlan tagdíj-
szint a 2011. évihez viszonyítva. Nyugdíjasnak 50%, az MKE alap-
szabálya szerinti ifjúsági tag, valamint a GYES-en lévő tag szá-
mára a mindenkori egyéni tagdíj 25%-a. 
Mátyus Péter megköszönte a 2007–2011 közötti időszak egyesü-
leti vezetésének munkáját és a vezetőség felmentését kérte a tiszt-
újító küldöttközgyűléstől.
5/2011. KGY határozat: A Küldöttközgyűlés egyhangúlag (52 mel-
lette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) felmentette a Magyar
Kémikusok Egyesülete vezetőségét.

7. Tisztújítás 

� A jelölőbizottság elnöke (egyben levezető elnök is) megköszön-
te Adányiné Kisbocskói Nórának, Janáky Csabának, Láng Pé-
ternek, Lengyel Attilának, Ludányi Krisztinának és Tóth Zol-
tánnak, a jelölőbizottság tagjainak a nagy felelősséggel és oda-
adással végzett munkáját.

� A levezető elnök megkérdezte a Küldöttközgyűlést, hogy kí-
vánja-e kiegészíteni a jelölőlistát új jelölttel/jelöltekkel, amely-
hez a jelen lévő szavazati jogú küldöttek legalább 30%-os tá-
mogatása szükséges. Nem volt ilyen javaslat, így a levezető el-
nök bejelentette, hogy a szavazati jogú küldöttek a szavazólapo-
kon szereplő jelöltekre szavaznak. 

� A levezető elnök javaslatot tett a szavazatszedő bizottságra (Krá-
nitz Balázs, Magyari Mihály, Molnárné Nagy Lívia), amelyet a
tisztújító küldöttközgyűlés egyhangúlag elfogadott.

� A levezető elnök kérte a szavazati jogú küldötteket, hogy a ré-
szükre kiadott szavazólapokon adják le a szavazataikat figyel-
ve arra, hogy azon tisztségeknél, ahol többes jelölés van, csak
a megfelelő számú személyt jelöljék meg. 

6/2011. KGY határozat: A tisztújító küldöttközgyűlés az alábbiak
szerinti támogató szavazatokkal megválasztotta a 2011–2015 kö-
zötti négyéves ciklusra az MKE vezető tisztségviselőit (kivéve
ügyvezető igazgató) és az állandó bizottságok elnökeit:

MKE KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS, 2011

Holu Árpád és Kálmán Alajos Mátyus Péterrel

Gál Tivadar és Sógor András az emlékérem átadása után 
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Preisich Miklós Díj kitüntetésben részesült: 
Dr. Banai Endre és ifj. Dr. Szántay Csaba

Kiváló Egyesületi Munkáért Oklevél kitüntetésben részesült: 
Gorondy-Novák Zsuzsa, Dr. Kirschner Norbert, 
Dr. Németh Veronika, Dr. Novák Csaba
és Várkonyiné Dr. Schlovicskó Erika

Az egyesületi elismerések átadása után Mátyus Péter „A kémia
nemzetközisége, kémia és az erdő” rajzpályázat nyerteseinek adott
át díjakat.

A rajzpályázat zsűrijének döntése alapján:

1. hely Csöregi Eda Báthory István Kolozsvár
Elméleti Líceum

2. hely Stahl Nóra Városligeti Magyar–Angol Budapest
Ált. Isk.

3. hely Bereczki Olivér Juhász Gyula Szeged
Gyakorló Ált. Isk.

A közönségszavazás eredménye:

1. hely Kőrösi Áron Bánki Donát Utcai Ált. Isk. Pécs
2. hely Kocsi Emese Gyulai Gaál Miklós Ált. Isk. Abony

A Preisich Miklós-díjas Banai Endre és ifj. Szántay Csaba 

Egyesületi Nívódíj kitüntetésben részesült: 
Dr. Lengyel Attila

Wartha Vince Emlékérem kitüntetésben részesült:
Nagy Iván

Náray-Szabó István Tudományos Díj (2010) 
kitüntetésben részesült: 

Dr. Korbonits Dezső

Az elismeréseket átadta: Mátyus Péter. 

Gorondy-Novák Zsuzsa,
Kirschner Norbert, 
Németh Veronika, 
Novák Csaba 
és Várkonyiné 
Schlovicskó Erika

Lengyel Attila Egyesületi 
nívódíjban részesült

2011-ben Nagy Iváné 
a Wartha Vince Emlékérem
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STAHL NÓRA KŐRÖSI ÁRON

BERECZKI OLIVÉR

KOCSI EMESE
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9. Elnöki zárszó

Az elnöki zárszó előtt Dr. Medzihradszky Kálmán akadémikus
néhány szóban méltatta az MTA Kémiai Tudományok Osztálya
és az MKE közötti együttműködést, különös tekintettel a Kémia
Nemzetközi Éve – 2011 hazai eseményekre. Müller Tibor, a La-
bortechnikai Egyesülés igazgatója pedig együttműködést ajánlott
az MKE-nek. 

Simonné Dr. Sarkadi Livia megválasztott elnök megköszönte
a bizalmat és az eddigiekhez hasonlóan az elkövetkező négyéves
időszakra is kérte a tagság támogatását. 

Dr. Huszthy Péter sk.
a tisztújító küldöttközgyűlés levezető elnöke

Sarkadi Livia – a Magyar Kémikusok Egyesületének új elnöke

1980-ban szerzett okleveles vegyészmérnöki diplomát a Budapesti
Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki Karának Szerves és Biológiai
Vegyipari Szakán. Munkahelyén, a BME Biokémiai és Élelmi-
szertechnológiai Tanszékén 1986-ban lett műszaki doktor. 1991-
ben kémiai tudományok kandidátusa fokozatot kapott. 1999-ben
habilitált a BME Vegyészmérnöki Karán. 2000–2003 között Szé-
chenyi professzori ösztöndíjban részesült. 2010-ben szerezte meg az
MTA Doktora címet.

Oktatási feladatai közül kiemelten fontos a biomérnökök, ve-
gyészmérnökök és környezetmérnökök számára a Biokémia
alaptárgy előadása és a tárgyhoz kapcsolódó gyakorlatok vezeté-
se, valamint élelmiszer-analitikai gyakorlatvezetés. Eddig közel
nyolcvan hallgató szakdolgozatát és diplomamunkáját irányítot-
ta és öt PhD-hallgató doktori témájának volt témavezetője.

Kutatási területei: 1) Az aminosav- és biogén amin tartalom
élelmiszer-minőséggel és az élelmiszer-biztonsággal való össze-
függésének vizsgálata. 2) A haszonnövények stressztűrésének jel-
lemzése biokémiai paraméterek alapján.

Tudományos eredményeit rendszeresen megjelenteti hazai és
nemzetközi folyóiratokban és kiadványokban, valamint szak-
könyv-fejezetek formájában. Eddig közel 200 publikációja jelent
meg, amelyre több mint 800 hivatkozást kapott.

Szakmai közéleti tevékenysége igen szerteágazó. Számos hazai
és nemzetközi szervezet tagja. A BME Vegyészmérnöki Karán
1999–2008 között a Doktori Tanács tagja volt, 2008-tól a Tanul-

mányi Bizottság tagjaként tevékenykedik. 2002-től az Európai
Kémiai Tematikus Hálózat Szervezetében (European Chemistry
Thematic Network Association, ECTNA) a BME képviselője. Szá-
mos hazai és nemzetközi konferenciasorozat Tudományos Szer-
vező Bizottságának állandó tagja. Négy Nemzetközi Folyóirat szer-
kesztőbizottságának tagja. 

Hazai és nemzetközi szervezetek élén 
betöltött funkciók

� Az MTA Élelmiszer-tudományi Komplex Bizottság, Élelmi-
szerfehérje-kémiai Munkabizottságának 1996-tól elnöke

� Az Európai Kémiai és Molekuláris Tudományok Szervezetében
(European Association for Chemical and Molecular Sciences,
EuCheMS), az Élelmiszer-kémiai Divizióban (Food Chemistry
Division) 1996-tól az MKE nemzeti képviselője, 2005–2008 kö-
zött titkár, 2005–2006 között társelnök, 2009-től az elnöki
tisztséget tölti be

� A EuCheMS Végrehajtó Tanácsának (Executive Board) 2010-től
választott tagja.

A Magyar Kémikusok Egyesületének 1988-tól tagja. 2007-től az
MKE Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságában tevékenykedik. Az
utóbbi időben az MKE közreműködésével szervezett számos nem-
zetközi és magyar konferencia szervezőbizottságában dolgozott.

Tevékenység konferenciák szervezőbizottságában

� 1st EuCheMS Congress, 2006, Budapest (EuCheMS konferencia)
� History of the Food Chain, 2006, Gödöllő (EuCheMS konferen-

cia)
� VIII. Környezetvédelmi Analitikai és Technológiai Konferencia,

2007, Eger
� International Conference on Metrology of Environmental, Food

and Nutritional Measurements (MEFNM2008), 2008, Buda-
pest

� 7th International Conference on History of Chemistry, 2009,
Sopron (EuCheMS konferencia)

� IX. Környezetvédelmi Analitikai és Technológiai Konferencia,
2009, Miskolctapolca

� Pigments in Food, 2010, Budapest (EuCheMS konferencia)
� Women in Chemistry, 2010, Keszthely (EuCheMS konferencia)
� MKE 1. Nemzeti Konferencia, 2011, Sopron
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z MKE-t a közhasznú szervezetekről
szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján

a Fővárosi Bíróság 13. Pk. 60424/1999/14
számú határozatában 1998. január 1-től köz-
hasznú szervezetté nyilvánította. 

Az Egyesület Alapszabályban rögzített
célja a kémia és a vegyipar iránt érdeklő-
dők önkéntes és egyéni aktivitáson alapu-
ló szerveződése a széles értelemben vett szak-
mai információk cseréjére, értékelésére és
közzétételére; a szakmai közélet fórumá-
nak megteremtése; a hazai vegyészek, ve-
gyészmérnökök, kémiatanárok és az Egye-
sület munkájában aktívan részt vevő egyéb
szakemberek (a továbbiakban összefoglaló
néven kémikusok) tudásszintjének emelé-
se; a hazai kémikusok szakmai munkájá-
nak hazai és külföldi elismertetése. Az Egye-
sület tevékenységének közvetett célja a ké-
miai tudomány, a kémia oktatás és a vegy-
ipar fejlődésének elősegítése. Ennek eléré-
se érdekében közhasznú tevékenységét el-
sősorban az alábbi területeken fejti ki:

– tudományos tevékenység, kutatás, mű-
szaki fejlesztés,

– nevelés és oktatás, képességfejlesztés,
ismeretterjesztés,

– szakmai kulturális tevékenység,
– szakmai kulturális örökség megóvása,
– műemlékvédelem,
– fogyasztóvédelem,
– környezetvédelem.

1. Számviteli beszámoló 

A 2010. évi számviteli beszámoló külön do-
kumentációként megtekinthető az MKE
Titkárságán (1015 Budapest, Hattyú utca
16. II/8.). 

A 2009. és 2010. évi bevétel-, kiadás- és
eredményadatokat, a 2011. évi tervadatok-
kal együtt, a melléklet mutatja be.

2. Költségvetési támogatás 
felhasználása

A MKE 2010-ben közvetlen állami költség-
vetési támogatásban nem részesült. 

MKE KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS, 2011

Közhasznúsági jelentés
a Magyar Kémikusok Egyesülete (MKE) 2010. évi közhasznú tevékenységéről 
és előterjesztés a 2011. évi terv főbb mutatóiról

A 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás a mérlegadatok alapján: 

A tétel megnevezése Előző év (2009) Tárgyév (2010)

Befektetett eszközök (I–III.) 5676 6352

I. Immateriális javak 546 189
II. Tárgyi eszközök 5130 6163
III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0

A változás oka: az értékcsökkenési leírás, új eszköz beszerzése.

4. A cél szerinti juttatások kimutatása

4.1. A 2010. évi közhasznú működés támogatására összesen: 10 751 559 Ft

Központi költségvetéstől pályázati úton elnyert támogatások – 1

Támogató szerv Támogatás

BorsodChem Zrt. 1 000 000
TVK Nyrt. 1 500 000
Richter Gedeon Nyrt. 800 000
Huntsman Zrt. 250 000
Unicam 30 000
Servier 500 000
Egis Nyrt. 100 000
AA Labor 25 000
Pongrácz Rozália 2000

Támogató szerv Támogatás

Nemzeti Civil Alapprogram működési támogatás 1 000 000
OKM Természettudományi Olimpia 800 000
Összesen 1 800 000

Központi költségvetéstől pályázati úton elnyert támogatások – 2

Támogató szerv Támogatás

Mecenatúra Pályázat (Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal = NKTH) 1 000 000
Összesen 1 000 000

Cégektől kapott támogatások
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A 4. pontban részletezett támogatásokból a központi költségvetési szervektől, önkor-
mányzatoktól kapott támogatások: 

6. A vezető tisztségviselőknek
nyújtott juttatások értéke, összege

A választott vezető tisztségviselőink tevé-
kenységüket társadalmi munkában látják
el, amelyért semmiféle külön juttatásban
nem részesültek. A vezető tisztségviselők
csak olyan egyesületi szolgáltatást vettek
igénybe, amelyet bármely tag a tagsággal
járó szolgáltatásként megkap, például
2010-ben az Egyesület megbízásából tett
utazásokra Prof. Dr. Mátyus Péter elnök
590 369 Ft útiköltség-térítést, Kovács Atti-
la főtitkár 629 675 Ft útiköltség-térítést
kapott a központi keretből.

7. A közhasznú tevékenységről
szóló rövid tartalmi beszámoló 

7.1. Tudományos tevékenység, 
kutatás, műszaki fejlesztés

Az Egyesület szakmai szervezetei 2010-
ben 9 részvételi díjas és közel 60 térítés-
mentes tudományos rendezvényt szervez-
tek. Utóbbiakból néhány jelentősebb pél-
dául: Analitikai Napok és Török Tibor Em-
lékülés, Fiatal Analitikusok Előadóülése,
Országos Diákvegyész Napok, az MKE Bács-
Kiskun Megyei Területi Szervezet Kémi-
kusnapja Kecskeméten, az MKE BAZ Me-
gyei Területi Szervezet Borsodi Vegyipari
Napja Miskolcon. Ezeket a Magyar Kémi-
kusok Lapjában, körlevelekben, szakmai
folyóiratokban és az egyesületi honlapon
tettük közzé. 

MKE KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS, 2011

Mol Nyrt. 2 000 000
AB Hungária 70 000
Waters 50 000
Festékipari Kutató 50 000
Összesen 6 377 000

SZJA 1%

Támogató szerv Támogatás

APEH 1 574 559

4.2. A 2010. évi kiadványok támogatására összesen: 1 240 000 Ft

Egyéb pályázati úton elnyert támogatások

Támogató szerv Támogatás

Magyar Tudományos Akadémia S MKF 1 240 000 
Összesen 1 240 000 

4.3. A 2010. évi tudományos rendezvények támogatására összesen: 8 982 448 Ft

Támogatott rendezvény Támogatás

Központi költség- Pályázati úton Egyéb céges
vetés – pályázat elnyert

Irinyi János Országos Közép-
iskolai Kémiaverseny 800 000 2 620 000
Pigments in Food 1 008 835
Vegyészkonferencia 650 000
Kémiatanári Konferencia 2 325 000
Informal Meeting on Mass 
Spectrometry 184 863
Women Chemists and Innovation 1 393 750
Rendezvények összesen 800 000 1 393 750 6 788 698

A fenti rendezvények támogatói közül kiemeljük, és köszönetet mondunk a követke-
zőknek:

Kiemelt támogatók Támogatás

Mol Nyrt. 3 700 000  
Richter Gedeon Nyrt. 700 000 

A 4.1.–4.3. pontokban leírtak összesen: 20 974 007 Ft

5. Központi költségvetési szervtől, önkormányzatoktól 
pályázati úton elnyert támogatások 

Támogató szerv Támogatás

Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal = NKTH 1 800 000
Nemzeti Civil Alapprogram 1 000 000  
Önkormányzat 150 000  
Összesen 2 950 000  
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A részvételi díjas rendezvényeken összesen
1051 belföldi és külföldi szakember
vett részt (köztük közel 350 fiatal diák-
kedvezménnyel) jól szolgálva a hazai ku-
tatás-fejlesztést. A nemzetközi rendezvé-
nyeink jelentős nemzetközi elismerést is
kiváltottak. Országos középiskolai verse-
nyeink során több mint 2200 középis-
kolás diákot és tanáraikat szólítottunk
meg.
Kiemeljük a következőket: Z

7.2. Nevelés és oktatás, 
képességfejlesztés, ismeretterjesztés

Az MKE kiemelten foglakozik a hazai ké-
miaoktatás fejlesztési kérdéseivel az MKE
Oktatási Bizottsága és a Kémiatanári Szak-
osztály munkáján keresztül. 

A 2010. évi főbb tevékenységek: 
Tehetséggondozó programok
� XIII. Országos Diákvegyész Napok

(Sárospatak, 2010. április 16–17.). A szer-
vezők a Református Kollégium Gimná-
ziuma, Általános Iskolája és Diákottho-
na (Sárospatak) és a Magyar Kémiku-
sok Egyesülete voltak. A rendezvényen
a 12 középiskolából érkezett összesen 63
diák hat szekcióban 31 előadást tartott
15 témavezető tanár jelenlétében. (Be-
számoló: MKL 2010. 65. évfolyam 7–8.
szám)

� Irinyi János Országos Középiskolai
Kémiaverseny – A Magyar Kémiku-
sok Egyesülete által szervezett verseny
2010. május 7–9. között 42. alkalommal
került megrendezésre, a Miskolci Egye-
temen. A versenyen több mint 2000
diák vett részt az ország minden részé-
ből, sőt a határon túli magyar iskolák
közül is többen bekapcsolódtak. A mis-
kolci döntőbe 207 diák jutott be és 7 ka-
tegóriában versenyzett. Ez a rendezvény
9–10. osztályos tanulók részére szerve-
zett tehetségkutató verseny, amely az
általános iskolai Hevesy-versenyre épül
és előkészíti az Országos Középiskolai
Tanulmányi Versenyt, majd segítséget

ad a Nemzetközi Kémiai Olimpiára al-
kalmas diákok kiválogatására. Az utób-
bi években az érmekben gazdag ma-
gyar csapat minden tagjának az Irinyi
OKK jelentette az alapozást és a ver-
senyrutin megszerzését. A verseny si-
kerét segítette az Egyesület tagjai
által felajánlott SZJA 1% támogatás.
(Beszámoló: KÖKÉL 2010. XXXVII. év-
folyam, 3. szám; MKL 2010. 65. évfo-
lyam 7–8. szám)

� Dr. Kónya Józsefné Emlékpályázat
kémiai tárgyú dolgozatok megírá-
sára. Az MKE Hajdú-Bihar Megyei Te-
rületi Szervezete és Debrecen Megyei Jo-
gú Város Polgármesteri Hivatal Oktatá-
si Osztálya a 2009/2010-es tanévre is
meghirdette a pályázatot a Hajdú-Bihar
megyei általános és középiskolák tanu-
lói részére. A verseny eredményhirdeté-
sére 2010. június 4-én került sor. 15 álta-
lános iskolai és 20 középiskolai verseny-
ző nyújtott be pályamunkát. 

� Varázslatos kémia címmel 2010. júni-
us 29. – július 3. között nyári tábort
szervezett az MKE Kémiatanári Szak-
osztálya a Zrinyi Ilona Gimnázium és
Kollégiumban Nyíregyházán, ill. a Nyír-
egyházi Főiskolán a Kémiatanári Konfe-
renciával részben közös programokkal.
20 fő, a kémia iránt érdeklődő 9–10.
osztályos tanuló vett részt a táborozá-
son. (MKE honlap: www.mke.org.hu)

� A Magyar Kémikusok Egyesülete segí-
tette a magyar csapat részvételét a 7.
Nemzetközi Junior Természettudo-

mányi Diákolimpián (Nigéria, Abuja,
2010. december 2–11.). A hatfős csapat
4 ezüstéremmel tért haza. (Beszámoló:
MKL 2011. megjelenés alatt)

� „A kémia nemzetközisége; Kémia és
erdő” címmel kétfordulós rajzpályáza-
tot hirdetett meg az MKE a 10–16 éves
iskolai korosztály számára 2010-ben. Ki-
értékelés, eredményhirdetés 2011-ben
lesz.

Pedagógusok továbbképzése
� XXIV. Kémiatanári Konferencia – „HÉT-

KÖZNAPI PRAKTIKÁK – KÍSÉRLE-
TEZZÜNK A GYEREKEKKEL!?” cím-
mel Nyíregyházán, 2010. június 27–30.
között a Nyíregyházi Főiskolával kö-
zösen rendezte meg a Magyar Kémiku-
sok Egyesülete Kémiatanári Szakosztá-
lya. A kétévente megrendezésre kerülő

MKE KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS, 2011

Hazai rendezvények Időpont (2010) Helyszín

Biztonságtechnika 2010 május 19–21. Siófok
Vegyészkonferencia jún. 30. – júl. 2. Hajdúszoboszló
53. Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlés jún. 30. – júl. 2. Hajdúszoboszló

Nemzetközi rendezvények

6th International Congress on Pigments in Food június 20–24. Budapest
Women Chemists and Innovation október 20–22. Keszthely
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akkreditált Kémiatanári Konferencia a
Kémiatanárok Nyári Országos To-
vábbképzése. Közel 80 pedagógus részt-
vevő hallgatta az előadásokat és kap-
csolódott be a Varázslatos Kémia tábor
diákjaival közös kísérletezésekbe.

Egyéb közoktatást segítő 
tevékenységeink
� KÖKÉL – 2010-ben a Középiskolai

Kémiai Lapok 37. évfolyamát adtuk
ki. Lapunk a közoktatás teljes területén
kívánja a kémiaoktatást szolgálni. Té-
máinkkal nyitottunk az általános isko-
lák felé is. A Középiskolai Kémia Lapok
egyre bővülő témakörökkel, aktualitá-
sokkal 5 alkalommal jelent meg a ké-
mia tárgykörében dolgozó tanárok és
diákok részére. Az MKE kiemelt felada-
tának tartja többek között a természet-
tudományok oktatásának és népszerű-
sítésének elősegítését is. A terjesztés év-
ről évre történő szélesítésével egyre több
tanár és diák kezébe jut el a lap és segí-
ti a határon túl élő magyar diákokat,
valamint tanárokat a magyar nyelvű ter-
mészettudományos szókincs bővítésé-
ben, a helyes szóhasználat gyakorlásá-
ban. Kiemelt feladatunknak tekintjük a
kor követelményeinek megfelelően az
informatikai kultúra kialakítását – en-
nek szellemében fontosnak tartjuk a lap
interneten történő megjelenítését, fej-
lesztését. 13 különböző kémiai verse-
nyen győztes diák kapott jutalom KÖ-
KÉL-előfizetést 2010-ben. 37 diák nyert
oklevelet és jutalmat a KÖKÉL kezdő
és haladó példamegoldó, valamint az
angol, német fordítási versenyén. A
lap zökkenőmentes szerkesztését és
terjesztését nagyban segíti az Egye-
sület tagjai által felajánlott SZJA
1%.

� A KÉMIA MÉRFÖLDKÖVEI című tab-
lósorozat kémiát népszerűsítő vándor-
kiállítás, amely 2007 áprilisa óta az or-
szág (sőt határon túl is) több mint 36
különböző pontján került bemutatásra.
(Beszámoló: MKL 2008. 63. évfolyam 5.
szám; MKL 2009. 64. évfolyam 2. szám;
MKL 2010. 65. évfolyam)

� KÉMIA A MINDENNAPOKÉRT – a
Magyar Kémikusok Egyesülete előadás-
sorozata a TIT József Attila Szabad-
egyetem 2009–2010. évi programjában.
A kurzus 13 előadásból áll, ebből 2010-
ben 9 hangzott el. A program a diákok
(általános és középiskola) és szaktaná-
rok részére ingyenes volt.

� Kémia határok nélkül – Ahogy ezt a
Bristol ChemLabS projektben látják.
Előadás az ELTE és az MKE közös szer-
vezésében (ELTE, 2010. május 26.)

� Falinaptár magyar tudósokról – A
Richter Gedeon Zrt. és a Magyar Kémi-
kusok Egyesülete 2011-es falinaptárt ké-
szített a Kémia Nemzetközi Éve alkal-
mából. A naptár kiemelkedő magyar
tudósok képét és rövid életrajzát tartal-
mazza magyar és angol nyelven. A nap-
tárt több mint 1000 kémiatanár részére
juttattuk el – határon túlra is.

A felsőoktatást támogató
tevékenységeink
� XXXII. Kémiai Előadói Napok (Sze-

ged, 2010. október 25–27.) fiatal kémi-
kusok számára az MKE Csongrád Me-
gyei Területi Szervezet szervezésében. 

� Diplomamunka Nívódíj egyesületi el-
ismerésben 2010-ben 14 végzős egyete-
mi hallgatót részesítettünk a benyújtott
37 diplomamunka közül. Az elismerés-
ben részesülteknek egyéves tagdíjmen-
tes MKE-tagságot is felajánlott az Egye-

sület. A díjak átadása a XXXII. Kémi-
ai Előadói Napok első napján történt.
(Beszámoló: MKL 2011. 66. évfolyam 2.
szám)

� 33 ifjú kémikus nyert egyéves tagdíj-
mentes MKE-tagságot a Tudományos
Diákköri Konferenciákon (Pannon Egye-
tem, Budapesti Műszaki és Gazdaság-
tudományi Egyetem, Miskolci Egyetem,
Szegedi Tudományegyetem, Nemzetkö-
zi Vegyészkonferencia – Marosvásár-
hely) bemutatott teljesítménye alapján. 

Fiatal kémikusok 
szakmai fejlődésének támogatása
� 1 MFt-os pályázati keretet különítet-

tünk el a költségvetésünkben fiatal ké-
mikusok szakmai rendezvényeken való
részvételének támogatására. Az MKE
Műszaki-Tudományos Bizottság ne-
gyedévente bírálta el a benyújtott pályá-
zatokat és 2010-ben 18 pályázó nyert
támogatást. (Beszámoló: MKL 2011. 66.
évfolyam 2. szám)

� Fiatal előadók versenye Hevesy
György tiszteletére az Őszi Radiokémi-
ai Napok (Keszthely, 2010. október 20–
22.) keretében. 

� Fiatal előadónők versenye a „Vegyész-
nők és az innováció” címmel rende-
zett nemzetközi konferencián (Keszt-
hely, 2010. október 20–22.) (Beszámoló:
EuCheMS Newsletter, 2010. február; MKL
2011. 66. évfolyam) 

� XV. Nemzetközi Vegyészkonferencia
(Kolozsvár 2010. november 11–14.). A
doktorandusz-plénumon az MKE kü-
löndíjat adott át, amely egy a díjazott
által kiválasztott 2011. évi MKE-rendez-
vényen való ingyenes részvétel. (Beszá-
moló: MKL 2010. 65. évfolyam 1. szám)

� I. Egyetemi Vegyész Teremlabdarúgó
Bajnokság az MKE Kupáért (2010.
február 13–14., Szegedi Tudományegye-
tem)

MKE KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS, 2011



226 MAGYAR KÉMIKUSOK LAPJA

Ismeretterjesztést 
szolgáló folyóirataink
� A Magyar Kémikusok Lapja 65. évfo-

lyama jelent meg 2010-ben. A havi lapot
az egyesület tagjai a tagdíjfizetés fejé-
ben térítésmentesen kapják kézhez. A
lap szakcikkeiben a kémiai tudomány
információi jutnak el az olvasókhoz, tá-
jékoztat az ipar híreiről, valamint az
Egyesület hivatalos lapjaként az egye-
sületi életről is hírt ad. A Lap határon
túli kémikusok számára való ter-
jesztését nagyban segíti az Egyesü-
let tagjai által felajánlott SZJA 1%.

� A Magyar Kémiai Folyóirat 2010-es
116. kötetében négy lapszám jelent
meg. A folyóiratot Egyesületünk tagjai
kedvezményes áron rendelhetik meg,
valamint számos határon túli címre
küldjük ki, részben a kettős előfizető
akcióban.

� A Membrántechnika kiadvány a Memb-
rántechnikai Szakosztály szolgáltatása a
szakterület iránt érdeklődők számára. 

� A Műanyag és Gumi folyóirat a GTE és
az MKE közös lapja; tágítja az Egyesü-
let Műanyag és Gumiipari Szakosztálya
tagjainak informálódási lehetőségét.
Az MKE 1998 óta tagja az európai társ-
egyesületek EuChemSoc nevű csoport-
jának. A Wiley-VCH a csoport által ala-
pítottChemistry – A European Jour-
nal európai szakfolyóirat kiadója. Az
EuChemSoc tagjaként az MKE minden
évben 3% mértékű, szabadon felhasz-
nálható royaltyban részesül a fenti lap
teljes éves royalty összegéből. 2010-ben
ezen bevételünk 2458 eFt volt.

7.3. Szakmai kulturális tevékenység,
szakmai kulturális örökség megóvása 

� A Várpalotán működő Magyar Vegyé-
szeti Múzeum számára megküldjük va-
lamennyi egyesületi kiadványunkat.

� Megemlékezés a Magyar Chemikusok
Lapja (ma: Magyar Kémikusok Lapja)
folyóirat megjelenésének 100. évfordu-
lójáról. (2010. január 15.)

� A Richter Gedeon Zrt. és a Magyar Ké-
mikusok Egyesülete 2011-es falinaptárt
készített a Kémia Nemzetközi Éve al-
kalmából. A naptár kiemelkedő magyar
tudósok képét és rövid életrajzát tartal-
mazza magyar és angol nyelven. Az
anyag összeállítása az MKE Kémia- és

Vegyipartörténeti Szakosztálya segítsé-
gével történt.

� Kémia a teremtéstől napjainkig –
kiállítás. Két művészi tehetséggel is
megáldott kémikus, Dr. Vízi Béla (szob-
rok) és Dr. Vámos Endre (festmények)
alkotásaiból álló kiállítás az MTA Könyv-
tárában (2010. november 5–12.).

7.4. Környezetvédelem

� Egyesületünk az oktatási kérdések mel-
lett kiemelten foglalkozik a környezet-
védelemmel. Ezt a tevékenységet első-
sorban a Környezetvédelmi Szakosztá-
lyunk és a Környezetvédelmi Analitikai
Társaságunk végzi, de valamennyi szak-
osztályunk foglalkozik közvetlenül vagy
közvetve a témakörrel. 

� Fontosnak tartjuk a környezetvédelem-
mel összefüggő kérdések szerepelteté-
sét a kémiaoktatásban, ezért az MKE
különböző szervezetei által rendezett di-
ákversenyek témakörében a környezet-
védelem is szerepel.

� Az MKE 1. Nemzeti Konferencia
(2011. május 22–25., Sopron) szervezése
megkezdődött. A Szervezőbizottság két
környezetvédelemhez kapcsolódó szek-
ciót jelölt ki: Fenntartható fejlődés és ké-
mia, valamint Kémia és környezet cím-
mel.

7.5. Az euroatlanti integráció 
elősegítése

� A konferenciáink többségének és szá-
mos előadói ülésnek témái voltak kü-

lönböző megközelítésekben az EU-csat-
lakozással kapcsolatos szakmai kérdé-
sek. Az EU-csatlakozás megvalósulása
más megvilágításba helyez sok előírást
a kémiai biztonság, a környezetvédelem
és a munkabiztonság területeken. Az
MKE Biztonságtechnikai Szakosztálya
komoly munkát vállal ezekben a kérdé-
sekben (konferencia, konzultációs lehe-
tőségek). 

� Külön hangsúlyt kapott a környező or-
szágok kémikus egyesületeivel való kap-
csolatfelvétel, kapcsolatépítés: Kolozs-
várott, a Nemzetközi Vegyészkonferen-
cián Egyesületünk küldöttséggel képvi-
seltette magát. Diákversenyeinken, kon-
ferenciáinkon számos határon túli részt-
vevőt láttunk vendégül.

� Egyesületünk a Pázmány Péter Katoli-
kus Egyetemmel együttműködve szer-
vezte a harmadik magyar–szingapúri
szakmai találkozót „3rd Hungarian–
Singaporean workshop on system
biology and communication sys-
tems” címmel, segítve a magyar–szin-
gapúri államközi tudományos kapcso-
latot. 

Fenti tevékenységeink kiegészültek a Ma-
gyar Kémikusok Lapjában és a honlapun-
kon is közzétett egyesületi szakmai, terü-
leti szervezeteink által szervezett rendez-
vényekkel.

A felsorolt közhasznú tevékenységeink
megvalósításához az anyagi forrást a pá-
lyázaton elnyert, ill. kapott támogatások,
tagjaink által felajánlott SZJA 1%, a befi-
zetett egyéni és jogi tagdíjak, valamint a
szakmai konferenciák nyeresége adják.

Az alábbiakban megemlítjük az MKE
tevékenységét 2010. évben a legmagasabb
összegű (milliós nagyságrendű) jogi tag-
díjjal, illetve más bevételiforrás-lehetőség-
gel támogató cégeket és egyben szeretnénk
külön köszönetet is mondani ezért az elő-
re tervezhető anyagi forrásért:  

Mol Nyrt.
Richter Gedeon Nyrt.
BorsodChem Zrt.
TVK Nyrt. 

Kiemelkedő összegű, rendszeres bevételi
forrást biztosító partnereink: az Aktivit
Kft., a Sanofi-Aventis Zrt., a UNICAM Ma-
gyarország Kft. és a Laborexport Kft.

Budapest, 2011. május

MKE KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS, 2011
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Magyarázó adatok a táblázathoz (az MKE működési és apparátusköltségeinek tájékoztató részletezése):
� Bérköltség: a Titkárság 7 dolgozójának bére (minden járulékkal együtt) 18 096 974 Ft/év
� Irodabérlet: a Titkárság termeinek használat, villany, víz, takarítás költsége 3 343 800 Ft/év (20% ÁFA-t is tartalmaz)
� Számvitel, könyvelés: 2 820 000 Ft/év (könyvvizsgáló-díjjal együtt) 
� Cégautó benzin- és szervizköltsége: 1 326 958 Ft/év (konferenciahely-keresés, a konferenciaanyagok helyszínre szállítására, területi csoport-

jaink rendezvényeinek és jogi tag cégeink látogatása) 
� Telefon, fax: 1 272 098 Ft/év (rendezvények, konferenciák, tagsággal kapcsolatos ügyek, nemzetközi kapcsolatok ügyintézése)
� Nyomda és irodaszer, egyéb anyagköltségek: 2 097 286 Ft/év
� Utazási költség, kitüntetések, díjak, adott támogatások: 9 964 768 Ft (utazások a központi, illetve szakosztályi keret terhére; egyesületi el-

ismerések kiosztása a Küldöttközgyűlésen, ősszel a Zemplén Géza-díj, nívódíjak a diplomázóknak, tudományos diákköri különdíjak, diákköri ren-
dezvénytámogatások, ingyenes egyesületi tagság – győztes diákoknak, örökös tagoknak, KÖKÉL-előfizetés – versenygyőzteseknek) 

� Postaköltség: 339 410 Ft számlák (rendezvények is) ajánlott postázása és az általános levelezés
� Tagdíjak: 2 669 329 Ft (az egyes szakosztályok nemzetközi kapcsolataiból adódó tagdíjak) 
� Reprezentáció: 506 448 Ft (kávé, üdítő, ásványvíz, Küldöttközgyűlés, kihelyezett IB-ülés, szakosztályi ülések)
Egyéb, külön nem részletezett működési költségek: 10 273 497 Ft (idetartoznak a bankköltségek, jogi szolgáltatás díjai, adók, illetékek, szak-
osztályi egyéb költségek, szoftver és tárgyi eszközök karbantartási költségei, tárgyi eszköz értékcsökkenése stb.)

MKE KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS, 2011

Bevétel/Költség-
Bevétel Költség Eredmény

nemek 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011

Tény Tény Terv Tény Tény Terv Tény Tény Terv

Fenntartás
Apparátus 33 096 30 805 34 673
Általános 24 598 21 905 16 310

Egyéni tagdíj 4 850 4 789 4 800
Jogi tagdíj 9 781 9 568 10 100
Egyéb műk. bev. 6 233 11 755 3 000
Egyéb bevétel (royalty) 2 197 2 548 2 450
Bankkamat 3 481 2 517 2 000
SZJA 1% 1 460 1 575 1 300
Műk. támogatás 7 305 9 477 6 250

Összesen: 35 307 42 139 29 900 57 694 52 711 50 983 –22 387 –10 572 –21 083

Rendezvények: 131 488 55 327 102 637 104 483 42 606 76 411 27 005 12 721 26 226
ebből támogatás 28 037 7 379 12 600

Kiadványok: 15 391 13 652 16 880 17 487 15 791 17 635 –2 096 –2 139 –755
MKL 11 237 11 069 12 010 13 171 13 015 13 155 –1 933 –1 946 –1 145

ebből támogatás 1 970 1 200
MKF 1 380 1 610 1 620 1 237 1 593 1 550 189 17 70

ebből támogatás 1 000 1 240 1 240
KÖKÉL 2 668 923 2 950 2 977 1 133 2 930 –309 –210 20

ebből támogatás 1 800 1 000
Egyéb kiadványok 106 48 133 48 –273
Membrántechnika 0 1 15 2 –18 –1
Havi közlemények

Egyéb:

Összesen 182 186 111 118 149 417 179 664 111 107 145 029 2 522 11 4 388

MELLÉKLET



228 MAGYAR KÉMIKUSOK LAPJA

Tisztelt Közgyűlés!

A Közhasznúsági Jelentés részletesen és tételesen bemutatja azt,
hogy az Egyesület miként teljesítette az alapszabályban lefekte-
tett célkitűzéseit és a 2010-es év feladatait. 

A titkárság által elkészített jelentést a GB és az IB részleteiben
tárgyalta és értékelte. 

A beszámoló tételesen bemutatja a tudományos célú rendez-
vények, az ún. tehetséggondozó, oktatási célú programok lebo-
nyolítását, az ismeretterjesztést szolgáló folyóirataink működé-
sét, és felsorolja mindazokat a tevékenységeket, amelyek az el-
múlt évben az egyesületi életet jellemezték. 

Számszerűen megállapíthatjuk, hogy a közhasznú célú tevé-
kenységünk támogatására  kapott összegek – amit cégektől, tag-
vállalatainktól, egyéni tagjainktól és a központi költségvetéstől
kaptunk, ill. pályázatok útján nyertünk el – a teljes árbevétel
36%-át képviselik. A
támogatások összetéte-
lében azonban lényeges
változást jelent, hogy az
elmúlt évekhez képest
jelentősen csökkent a
központi költségvetés-
ből származó támoga-
tások aránya.

Az ún. közhasznú tevékenység – kiadványok, rendezvények,
kiállítások stb. – a korábbi évekhez hasonlóan 50% fölött része-
sül a teljes bevételből.

Az Egyesület biztonságos pénzügyi kondíciók között műkö-
dött. Kötelezettségei rövid lejáratúak és alacsony szinten vannak.
Behajthatatlan kintlévőségei nincsenek. Megfelelő tartalék fede-
zettel rendelkezik a következő évekre áthúzódó rendezvénykölt-
ségek biztosítására.

A 2011-es gazdálkodási terv teljesítésének legfontosabb teljesí-
tési feltételei:

� a tervezett rendezvényeken való részvételi hajlandóság erő-
sítése, 

� a rendezvények árbevétel/költség arányának javítása, 
� a vállalkozási tevékenység részét képező hirdetési felületek

jelentősebb értékesítése,
� a központi költségvetésből pályázati úton elnyerhető támo-

gatások elnyerése,
� iparvállalataink további eszmei és pénzügyi támogatása és
� az MKE-tagoktól származó tagdíjbevétel maradéktalan be-

érkezése.
Természetesen a sikeres működéshez változatlanul hozzátarto-

zik a takarékos gazdálkodás.
Köszönet valamennyi tagtársunknak és a támogató vállalatoknak.

Kiemelten a Mol Nyrt.-nek, a Richter Gedeon Nyrt.-nek, a Borsod-
Chem Nyrt.-nek, a Sanofi-Aventis Zrt.-nek és  a TVK Nyrt-nek.

Külön köszönet az egyesületi iroda munka-
társainak és az ügyvezető igazgatóasszonynak,
Androsits Beátának az elmúlt évben az Egyesü-
let érdekében kifejtett tevékenységükért.

Az IB által elfogadott 2011-es tervszámok a
Közhasznúsági jelentésben szerepelnek. 149 417
eFt-os árbevételi és 145 029 eFt-os kiadási terv

mellett 4,388 eFt-os eredmény elérését tűztük ki célul.
Javasoljuk a tisztelt Közgyűlésnek a 2010-es Közhasznúsági Je-

lentés, a mérlegbeszámoló és a 2011-es gazdasági terv fő számai-
nak elfogadását.

Budapest, 2011. június 7. 

A beszámolót készítette a GB felhatalmazása alapján:
Bognár János GB-elnök

Jegyzőkönyv 
a Magyar Kémikusok Egyesülete Felügyelő 
Bizottságának 2011. április 27-i üléséről

Helyszín: Egri Korona Borház és Borfalu, Demjén
Jelen vannak: Bíró Géza, az FB elnöke 

Rácz László, az FB tagja
Sziva Miklós, az FB tagja
Széchy Gábor, az FB tagja
Androsits Beáta, az Egyesület ügyvezető igazgatója

Napirend:
Az Egyesület 2010-es mérlegének és gazdasági beszámolójának
megvitatása
Az Egyesület 2010. évi közhasznúsági jelentésének áttekintése
Az Egyesület 2010. évi működésének egyéb kérdései
A 2011. évi gazdasági terv véleményezése

1. A Felügyelő Bizottság megállapítja, hogy az Egyesület gazdál-
kodása az érvényes jogszabályoknak megfelelő, fegyelmezett
és költségkímélő volt. A munkát nehezítette, hogy egyrészt a
gazdasági környezet (a pályázati lehetőségek beszűkülése, tá-
mogatások csökkentése stb.), másrészt kevesebb és kisebb lét-
számú konferencia kisebb bevételt eredményezett.

2. Az Egyesület közhasznú tevékenysége az alapszabályban meg-
határozott céloknak megfelelően széles körű és sokrétű volt,
és különösen az oktatás támogatása, a tehetséggondozás és a
kémia népszerűsítése és társadalmi elfogadottságának javítá-
sa terén mutatott kiemelkedő aktivitást. Különös hangsúlyt ka-
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Bizottságok beszámolói 
Az MKE Gazdasági Bizottságának beszámolója
a 2010-es év gazdálkodásáról és a 2011-es terv javaslatról
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pott a „Kémia nemzetközi éve 2011” programok előkészí-
tése.

3. Az Egyesület 2010-ben székhelyváltoztatásra kényszerült. En-
nek körültekintő előkészítése következtében az Egyesület szín-
vonalas és a mai kor követelményeinek megfelelő székhellyel
rendelkezik. Ezért a Felügyelő Bizottság köszönetét fejezi ki az
Egyesület ügyvezető igazgatójának és munkatársainak. A Fe-
lügyelő Bizottság aggodalommal érzékelte az Egyesület tagsá-
gi létszámának csökkenését.

4. A Felügyelő Bizottság az Egyesület 2011. évi gazdasági tervét
bizakodónak tartja, amelyet szigorú költséggazdálkodás mel-
lett teljesíthetőnek tart, figyelembe véve azt a feltételezést,
hogy a külső körülményekben kedvezőtlen változás nem kö-
vetkezik be.
A fentiek alapján a Felügyelő Bizottság az Egyesület 2010. évi

Közhasznúsági jelentést és a 2011-re készült gazdasági tervet a
Tisztújító Közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.

A Felügyelő Bizottság a 2010. évi munkájáért köszönetét feje-
zi ki az Egyesület tagságának, tisztségviselőinek, az Egyesület
ügyvezető igazgatójának és munkatársainak.

Budapest, 2011. április 27.

Bíró Géza Rácz László Sziva Miklós Széchy Gábor
elnök tag tag tag

A Nemzetközi Kapcsolatok 
Bizottságának (NKB) 2010. évi 
beszámolója 

A magyar kémikustársadalom nemzetközi kapcsolatainak rend-
szere rendkívül sokszínű és szerteágazó (regisztrált és nem re-
gisztrált nemzetközi szakmai együttműködések, konferenciákon
való szereplések, különféle szakmai utak, nemzetközi szakmai
szervezetekben való munka, szakértői/bírálói tevékenységek stb.). 
Ezt a kiterjedt és sok területen igen intenzív, magas szakmai
színvonalú együttműködést segíti az MKE a maga eszközeivel.
Ilyenek például:

1) Regisztrált, igen aktív szakmai együttműködést folytat az eu-
rópai régió több országának kémikus egyesületeivel. Ötödik
együttműködésként 2010-ben az MKE együttműködési megálla-
podást kötött a Spanyol Kémikusok Egyesületével (RSEQ).

2) A nemzetközi szakmai szervezetek közül az alább felsorolt ti-
zenegyben MKE-képviselők által is jelen van a magyar kémikus-
társadalom:

EuCheMS (European Association for Chemical and Molecular
Sciences), 

EFCE (European Federation of Chemical Engineering), 
EFMC (European Federation for Medicinal Chemistry), 
EMS (European Membrane Society), 
EURACHEM (A Focus for Analytical Chemistry in Europe)
FATIPEC (Federation of the Paints, Varvishers, Lacquers…), 
ICTAC (International Confederation for Thermal Analysis and

Calorimetry), 
IFSCC (The International Federation of Societies of Cosmetic

Chemists), 
IMSF (International Mass Spectrometry Foundation),

INDEFI (International Delegates on Filtration), 
IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry). 

A nevezett együttműködések révén valósulhat meg:

i) Informálás mindkét irányba: Ezen a területen 2010-ben fo-
lyamatos munka folyt, elsősorban Dr. Tóth Ágota nagyon
aktív munkája következtében. Ő rendszeresen összegyűjti és
eljuttatja a magyar kémikustársadalom híreit a EuCheMS
hírportálra, melyhez az MKE honlapján keresztül folyama-
tosan hozzáférhetünk. A Magyar Kémikusok Lapja tovább-
ra is minden számban, külön rovatban közli a nemzetközi
szakmai híreket, tájékoztat közelgő eseményről, illetve szak-
mai beszámolókat közöl.   

ii) Fiatal kutatók eljuttatása nemzetközi iskolákba, szaktekin-
télyek elhozása Magyarországra. Így pl. az EFCE, Working
Party on High Pressure Technology (ahol az MKE-képviselő
Dr. Simándi Béla) Munkabizottsága az EU „Life Long Learn-
ing” pályázat keretében „Supercritical Fluids – Green Sol-
vents in Chemical Engineering” címmel Budapesten 2 hetes
(2010. július 1–17.) intenzív tanfolyamot szervezett a nagy-
nyomású technológiák témaköréből. Az előadók a munka-
bizottság tagjai és neves meghívott egyetemi oktatók voltak.
Magyarországról Dr. Székely Edit és Dr. Simándi Béla tartott
előadást. Mindösszesen 52 hallgató, közülük 5 magyar hall-
gató regisztráltan, további 5 látogatóként vett részt a tanfo-
lyamon. 

iii) Fiatal kollegák szakmai fórumokon való megjelenésének
segítése: MKE konferencia-alap, ami fiatal MKE-tag kollé-
gák számra megpályázható (2010-ben 16 fő kapott mind-
összesen 936 500 Ft támogatást nemzetközi konferenciákon
való részvételhez).

iv) Nemzetközi konferenciaszervezés Magyarországon

Szervezett nemzetközi konferenciák

Tervezett (feltételesen szervezhető) 
nemzetközi konferenciák

1) European Conference of Computational Chemistry (2013, Dr.
Szalay Péter). A végleges döntés a EuCheMS Division for
Computational Chemistry ülésén lesz 2011-ben.
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Év Rendezvény neve Helyszín
Szervezőbizottsági 
elnök

3rd Hungarian–Singaporian 
Workshop on System Biology Budapest Dr. Mátyus Péter
and Communication Systems
8th International Congress in

Budapest
Simonné

2010 Pigments in Food Dr. Sarkadi Livia
2nd Balaton Course in Balaton- 
Medicinal Chemistry szemes Dr. Mátyus Péter
Women Chemists

Keszthely
Simonné 

and Innovation Dr. Sarkadi Livia

4th European Conference on
Budapest

Dr. Kiss Tamás és
Chemistry for Life Sciences Dr. Perczel András

2011 CC 2011, Conferentia
Chemometria

Sümeg Dr. Héberger Károly

Interfaces’11 Sopron Thernesz Artur
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2) Az EFCE Fluid Separations WP ülésén a 2014 évben szerve-
zendő Distillation & Absorption világkonferencia helyszíne-
ként Budapestet javasolták (Dr. Láng Péter).

A fentiek eredményes megvalósításához az MKE egyik leg-
fontosabb eszköze a képviseleti rendszer hatékony működtetése,
a képviselők aktív részvétele a nemzetközi szervezetek bizottsá-
gaiban. A referált évben is kiemelendő néhány képviselő e terü-
leten végzett munkája (pl. Simonné Dr. Sarkadi Livia, Dr. Farkas
István, Dr. Simándi Béla, Dr. Szalay Péter). 

Simonné Dr. Sarkadi Livia EuCheMS Executive Board Elected
member (2010–2012) és EuCheMS Food Chemistry Division el-
nök (2009–2012).
2010-ben a EuCheMs Division for Computational Chemistry új
vezetőségének megválasztása során Dr. Szalay Péter alelnöki
megbízatást kapott.

2010. évi pénzügyi adatok a nemzetközi képviseleti
munkához kapcsolódóan

Nemzetközi szervezetekben fizetendő tagdíjak 
EuCheMS (European Association for
Chemical and Molecular Sciences) 738 315 Ft
EFCE (European Federation of Chemical Engineering) 138 365 Ft
FATIPEC (Federation of the Paints, Varnishers, Lacquers) 226 593 Ft
IMSF 70 159 Ft 
EFMC (European Federation for Medicinal Chemistry) 175 441 Ft
EURACHEM (A Focus for Analytical Chemistry in Europe) 110 000 Ft
Összesen: 1 458 873 Ft

A fizetendő tagdíj 2011-ben a EuCheMS esetében már megköze-
líti majd az 1 millió Ft-ot. Látnunk kell azonban, hogy:

1) A EuCheMS ez ideig nem támogatja a képviselők munkája
kapcsán felmerülő költségeket (utazási költség) még a divízióel-
nökök esetében sem (egyedül a EuCheMS-elnök számíthat köte-
lező útjaival kapcsolatos költségtérítésre).

2) Csak a divíziók által szervezett konferenciákon, a saját, ki-
termelt nyereség terhére van lehetőség fiatal résztvevők konfe-
rencia-részvételének pályáztatás útján történő támogatására.

3) Már működik az ún. „Brüsszeli Iroda”, melynek az ún. lob-
bitevékenysége az Európai Parlamenthez kapcsolódóan a nem-
zetközi kémikustársadalom számára fontos lehet. Például ez a te-
vékenység eredményezhette, hogy a EuCheMS hivatalos felkérést
és lehetőséget kapott az FP8 programba történő témaajánlások
kapcsán. Ez a témaajánlási lehetőség tavasszal indult, mellyel
egyidejűleg a divízióelnökök e kérdésben levelet kaptak. Célsze-
rű, ha az MKE-képviselők, amennyiben elnökük e kérdésben
nem tájékozódott, információt kérnek. A témaajánlás, valamint
az ajánlott témák körének időben történő megismerése segít-
hetné kiemelkedő színvonalú kutatócsoportok pozícióerősítését
a pályázati munkában.

4) Célszerű a Magyarországon eredményesen művelt területek-
ről delegált képviselők figyelmét felhívni arra a tényre is, hogy a
EuCheMS jelen szabályai szerint maximum két ciklusban lehet egy-
egy képviselő elnök, tehát a bizottsági munkában aktívan részt ve-
vő képviselőknek van esélye a vezetésbe bekerülni, ami pedig pl.
konferencia Magyarországra hozatalában jelenthet nagyobb esélyt. 

Fentiek alapján tehát megállapítható, hogy a kémikusközösség
EuCheMS-beli jelenléte fontos, ezért a Nemzetközi Kapcsolatok
Bizottsága támogatja, hogy a tagdíj és ezzel együtt valamennyi fent
szereplő tagdíj 2011-ben is befizetésre kerüljön.

2010-ben megvalósult utazásokhoz nyújtott támogatások 
Megjegyzendő: Az MKE-képviselők „aktív képviselet”-éhez szük-
séges utazások pénzügyi fedezetét sokszor a munkahely, vagy
más forrás biztosítja, de előzetes kérésre az MKE is biztosít erre
összeget (legtöbbször részköltséget).  

Kifizetett költségek:
Dr. Mátyus Péter, Simonné Dr. Sarkadi Livia
(EuCheMS Közgyűlés, Bled) 161 200 Ft
Janáky Csaba (EuCheMS Ifjúsági tagozat) 38 800 Ft

56 168 Ft
Dr. Szalay G. Péter (EuCheMS Division of 
Computational Chemistry): 125 290 Ft 
Simonné Dr. Sarkadi Livia (EuCheMS Közgyűlés, Brüsszel) 45 700 Ft 
Dr. Tóth Zoltán (EuCheMS Educational ) 30 883 Ft 
Összesen: 458 041Ft

2011-re tervezett utazásokhoz kért támogatások 
Jelzett igények körülbelüli összege mindösszesen kb. 1,1–1,3 mFt.

Dr. Farkas István: 100 eFt (EFCE Szárítási Munkabizottság ülése Mag-
deburgban)
Dr. Vincze Árpád (EuCheMS Division of Nuclear and Radiochemistry
Milánóba szervezett ülésére kéri az utazási támogatást) 
Simonné Dr. Sarkadi Livia:  4×100–150 eFt (a tisztséghez kötött négy
kötelező utazás)
Dr. Szakácsné Dr. Földényi Rita (EuCheMS Working Party on Green
and Sustainable Chemistry 2011. évi ülése, Velence): kb. 100 eFt
Dr. Szalay G. Péter (Division of Computational Chemistry): divízióülés
(kb. 100 eFt)
Szentmiklossy László: kb. 250 eFt (az EFCE Oktatási Munkabizottság
két programja közül az egyikre)
Dr. Fodor Péter: EURACHEM-támogatás a 2011-es évi bizottsági ülésen
való részvételhez Moszkvában
Dr. Mátyus Péter elnöki kötelezettsége okán felmerülő utak költségei
(kb. 100 eFt)

Budapest, 2011. június 10. 

Dr. Farkas Etelka NKB elnök

Beszámoló 
a Műszaki-Tudományos Bizottság munkájáról 
a 2007–2010. években

Kapcsolat az Egyesület szakmai egységeivel 

A Bizottság egyik alapvető feladata, hogy kapcsolatot tartson az
Egyesület egységeivel, szakosztályaival, szakcsoportjaival, terü-
leti szervezeteivel, munkahelyi csoportjaival. Figyelemmel kísér-
je munkájukat, tevékenységüket, megismerje problémáikat, se-
gítse őket és közvetítse gondjaikat az Egyesület vezetése felé.

A bizottság elég rapszodikusan, évente 3–5 szakmai egység ve-
zetőségével tudott elbeszélgetni, ami elég kevés az Egyesület ösz-
szesen több mint 40 egységét számítva. Különösen úgy kevés,
hogy nem jutott el azokhoz a szervezetekhez, ahol valódi problé-
mák adódtak, és azok megoldásában segédkezhetett volna. Így
nagyon sajnálatos az, hogy 2010-ben az EGIS munkahelyi cso-
portjának körmendi kihelyezett Lacta nevű csoportja megszün-
tette működését, feloszlatta magát, tagsága kilépett az Egyesü-
letből és önálló szervezetet alapított, 2011-ben pedig maga a mun-
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kahelyi csoport jelentette be tevékenységének felfüggesztését.
Különösen sajnálatos ez a tény akkor, amikor a munkahelyi cso-
port vezetője az Intézőbizottság egyébként aktív tagja.

Azon csoportokban, amelyektől információt szereztünk, álta-
lában színvonalas munka folyik – sok esetben együttműködésben
a munkahelyi állami vezetés szakmai továbbképzést szervező fó-
rumaival vagy az MTA illetékes munkabizottságaival. Természe-
tesnek mondható az, hogy ezek a szervezetek együttesen rende-
zik programjaikat, hiszen egy a bázis, a tagság, a szakmai közeg.
Van, ahol ez problémamentes, van ahol ez nem megy sehogyan
sem. Ennek ez eredménye, hogy olyan szakterületek koptak ki az
utóbbi időben az Egyesületből, mint a fizikai kémia, szervetlen
kémia, katalízis, 2009-től 4 szakmai szervezetet volt kénytelen az
IB megszüntetni effektív munka hiánya miatt. Az Egyesület nem
öncélúan ragaszkodna szakmai egységeihez, de szeretné a kémia
teljes spektrumát lefedni. Sajnálatos volt látni, és sokaknak fel-
tűnt, jelezték is, hogy a Centenáriumi Vegyészkonferencia nagyon
féloldalasra sikeredett (mint általában a Vegyészkonferenciák): a
szerves és gyógyszerkémia és az analitikai kémia mellett a kémia
egyéb ágai, területei csak szórványosan voltak jelen a konferenci-
án. Pedig a hazai kémia ennél jól színesebb. Örömünkre szolgált,
hogy 2011, a Kémia Nemzetközi Éve tiszteletére szervezett I. Nem-
zeti Konferencián jórészt sikerült a kémia sokoldalúságát bemu-
tatnunk. Javasoljuk, hogy ezen 4 évenként tervezett egyesületi
nagyrendezvényünkön az általános szekciókon kívül a konferen-
cia egy-egy szekciójaként kapjanak részvételi lehetőséget a szak-
mai „kis konferenciák”, mint társult rendezvények. Így valóban
biztosítani tudnánk a Nemzeti Konferencia teljességét. Várnánk
küldött kollegáink véleményét ezen javaslatunkhoz.

Szakmai dijak, pályázatok döntése, 
illetve döntés-előkészítő véleményezése 

a) Wartha Vince Emlékérem
Az évenként 1 díjra felterjesztés hiányában nem minden évben si-
került érdemi javaslatot tennünk. Bár kétségtelen, hogy általánosan
alábbhagyott az országban a fejlesztőtevékenység, de annyira
azért talán nem, hogy évente egyetlen kiemelkedő eredményes fej-
lesztés sem valósulna meg az országban. Továbbra is kérjük a vál-
lalatokat, hogy éljenek e lehetőséggel. Ne hagyják a Wartha Vince-
díj értékének devalválódását megfelelő felterjesztések hiányában!

b) Fiatalok utazási támogatása
Mint az mára már köztudott, évente 1 millió forint állt rendelke-
zésre a 35 éven alattiak kül- és belföldi konferencia-részvételének
támogatására. Bár negyedévenként még mindig eléggé arányta-
lan a beérkező pályázatok száma, ennek figyelembevételére már
dolgoztunk ki módszert: így biztosítani tudjuk, hogy csak meg-
érdemelten jut támogatás pályázónak, ha azt nem is mindig,
hogy a leginkább megérdemelt helyre jutnak támogatásaink. Azt
hiszem, ilyen pályázat egyébként is csak elméletben létezik.

c) Nívódíj-pályázatok
Köszönhetően a Titkárság lankadatlan pályázati tevékenységének,
minden évben sikerült a legjobb szakdolgozatokat és diploma-
munkákat jutalmaznunk, 10–13 munka díjazására nyílt lehetőség.
A pályázati lehetőségek sajnos évről évre csökkenek, ugyanakkor
a diplomamunkák színvonalában semmifajta csökkenést nem ta-
pasztalunk, ami nem könnyíti meg a bizottság munkáját.

Szeged–Budapest, 2011. május 7.
Kiss Tamás elnök

Állásfoglalás
a természettudományi tantárgyak közoktatásáról

Világjelenség napjainkban, hogy a természettudományos tantárgyak és
az ezeket igénylő szakmák iránt megcsappant a fiatalok érdeklődése.
Ugyancsak világszerte foglalkoznak ennek súlyosan negatív gazdasági-
társadalmi következményeivel és a helyzet javításának módjaival. Utób-
bi törekvésre kiváló példa, hogy 2011-et az UNESCO a Kémia Nemzetkö-
zi Évének nyilvánította. Ennek keretében világszerte nagyszámú ren-
dezvényen népszerűsítik a kémiát.

Hazánkban az elmúlt néhány évben a Magyar Tudományos Akadémia
Közoktatási Elnöki Bizottsága, a Magyar Rektori Konferencia, a Magyar
Mérnökakadémia és Egyesületünk is megfogalmazta ebben a kérdésben
a legfontosabb problémákat és teendőket. A téma iránti érdeklődés érez-
hetően nőtt, de a helyzet gyakorlatilag nem változott.

Egyesületünk 2011. évi Küldöttközgyűlése megerősíti az Egyesület ko-
rábbi állásfoglalásait, és felhívja a figyelmet a legfontosabbakra:

� A természettudományi tantárgyak aránya a közoktatásban kicsi (a
gimnáziumokban átlagosan 12–13%). Ez nem tükrözi azok gazdasági-
társadalmi jelentőségét. A kémiára építő képzéseket különösen hát-
rányosan érinti, hogy a kémia oktatása a 10. évfolyamon, a pályavá-
lasztástól távol befejeződik. Javasoljuk a tantárgy ismételt kiterjeszté-
sét mindenki számára a 11. évfolyamra is. Így a diákok életkori saját-
ságaiknak megfelelően mélyebb ismereteket is képesek elsajátítani,
továbbá a hétköznapok kémiájával érettebb korban is foglalkozhatnak.

� A tantárgyak tartalma, a módszertani fejlesztés ugyanolyan fontos,
mint a tantárgyak arányának növelése. Kiemelendő az életkori saját-
ságoknak megfelelő tananyag, az ismeretek kapcsolódása a napi gya-
korlathoz, környezethez, a kísérletezés lehetősége, a tanárok tovább-
képzése. Ezek mind azt a célt szolgálják, hogy a diákok jobban eliga-
zodjanak az őket körülvevő világban, ismerjék a természettudomá-
nyok meghatározó szerepét a gazdaságban és a mindennapi életben.
Ismereteik birtokában várhatóan növekszik majd érdeklődésük a ha-
zai gazdaság számára létfontosságú műszaki-természettudományos
szakmák iránt.

� A tanárképzés jelenlegi rendszerének azonnali megváltoztatása (ezen
belül pl. az osztatlan képzés visszaállítása) és gyors intézkedés a ta-
nári pálya vonzóvá tételére (társadalmi megbecsültség, életpályamodell)
az előbbi célok megvalósításának elemi feltételei. Csak így remélhető,
hogy a jelenlegi tarthatatlan helyzet (szinte nincs újonnan végzett termé-
szettudományi tanár) megváltozik. 

� A kötelező érettségi egy természettudományos tantárgyból és az emelt
szintű érettségi megkövetelése a felsőoktatási felvétel során jelentősen
növelné a természettudományos tantárgyak súlyát, a diákok felkészü-
lésének komolyságát. Javasoljuk ezek mielőbbi bevezetését.

� Gyors cselekvésre és következetes végrehajtásra van szükség, de a döntés
előtti egyeztetések nem nélkülözhetők. 

A természettudományi tantárgyak oktatásának megerősítésére
irányuló, remélhetően minél gyorsabb és eredményesebb munká-
ban a Magyar Kémikusok Egyesülete – felkínálva együttműkö-
dését a biológus- és fizikustársadalomnak – szívesen részt vállal.

Budapest, 2011. június 10.

Prof. Dr. Mátyus Péter Simonné Dr. Sarkadi Livia
az MKE leköszönő elnöke az MKE elnöke

Prof. Dr. Pokol György
az MKE Oktatási Bizottság elnöke

MKE KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS, 2011
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Kémia Nemzetközi Évében a Magyar Kémikusok Egyesüle-
te új konferenciasorozatot indított, amelynek célja, hogy a

hazai kémikustársadalom, a vegyészek, a vegyészmérnökök, a
kémiatanárok, az egyetemi oktatók és az ipar képviselői négy-
évente átfogó képet nyerjenek mindazokról az elméleti és gya-
korlati eredményekről, amelyekkel mindennapjaink és a társa-
dalom egészének jobblétét szolgálják. Az MKE 1. Nemzeti Konfe-
rencia Sopronban, a Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Köz-
pontban került megrendezésre 2011. május 22–25. között. A kon-
ferencia fővédnöke Pálinkás József akadémikus, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia elnöke volt.

A négynapos konferencia megnyitó ünnepségén többek között
Nagy Anna kormányszóvivő asszony, Nicole Moreau elnök asz-
szony és David Black főtitkár (IUPAC), Luis Oro elnök és Ulrich
Schuber, a 2012-től megválasztott elnök (EuCheMS) köszöntötték
a konferencia közel 450 résztvevőjét.

A 12 plenáris előadás – amelyeket nemzetközileg elismert tu-
dósok tartottak –  széles körű érdeklődést váltott ki. Kurt Wüth-
rich (Svájc) a fehérjék szerkezetkutatásában, a „strukturális ge-
nomikában” NMR-technikával elért legújabb kutatási eredmé-
nyeket ismertette. Bodor Miklós (USA) a retrometabolikus gyógy-
szertervezés elméleti és gyakorlati szempontjait foglalta össze
előadásában. David Black (Ausztrália) a természetes és mester-
séges indolvegyületek aktiválásáról, termeléséről számolt be. Dux
László (SZTE) plenáris előadásában a bioanalitika orvosi analiti-
kai alkalmazásának fejlődési irányait ismertette. Olvasó Árpád
(TVK) az európai vegyipar jelenlegi helyzetét és jövőjét elemezte
nagy sikerű előadásában. Bogsch Erik (Richter Gedeon Nyrt.) a
Richter 110 éves történetét foglalta össze a Sas patika laboratóriu-
mától napjainkig. Timári Géza (Chinoin) az asztma és a krónikus
obstruktív tüdőbetegség kezelésére alkalmas adenozin A3 recep-
tor antagonista szintéziséről, biokémiai vizsgálatáról számolt be
a hallgatóságnak. Szabó László (TEVA) a gyógyszeripar globális
átalakulása során kialakult kihívásokat és az azokra adható vá-
laszokat tekintette át előadása keretében. Pavláth Attila (USA) a
kémia és a sajtó kapcsolatát elemezte, illetve felhívta a vegyészek
felelősségét a kémia pozitív megítélésének támogatására. Salgó
András (BME) a roncsolásmentes analitikai módszerek élelmi-
szer-tudományban való alkalmazását foglalta össze, illetve szere-
püket a nutri-bolomika területén a személyre szabott diéták ki-
alakításában. Vértes Attila (ELTE) a Kémia Nemzetközi Évére te-
kintettel Marie Curie életútját ismertette. Luis Oro (Spanyolország)
az irídium-foszfin komplexek katalitikus tulajdonságairól és al-
kalmazásukról tartott nagy sikerű plenáris előadást. 

A konferencián a további szakmai munka párhuzamos szekciók-
ban folyt. Az előzetesen meghirdetett 5 fő témakör a kémiával
kapcsolatos aktuális kérdéseket kívánta felölelni, csoportosítani.
A „Fenntartható kémia – társadalom, gazdaság, környezet” szek-
cióban 10, a „Kémiatanulás és -tanítás: mit, mennyit és hogyan?”
szekcióban 13, a „Kémia az egészség szolgálatában” szekcióban 37,
a „Kémia holnap – a jövő kémiája” szekcióban 29, míg a „Kémia
és környezet” szekcióban 24 előadás hangzott el. A szekciók prog-
ramjához csatlakozott a „Kombinatorikus kémia” szekció Furka

Árpád 80. születésnapjának köszöntésére szervezett 9 előadással,
a komplexkémiai szekció 15 előadással, valamint a Chemikut
szekció 4 előadással. Különösen nagy érdeklődés kísérte a Dux
László részvételével szervezett Felsőoktatási Fórumot is, ahol a
felsőoktatás napjainkban zajló átalakításáról, átrendezéséről kér-
dezték a hallgatók a helyettes államtitkárt. 

A konferencia programját a témakörökhöz kapcsolódó posz-
terbemutató egészítette ki. A konferencia támogatói által felaján-
lott poszterdíjakat a 126 poszter szerzői közül a legkiválóbb fia-
tal kutatók kapták. Az AMRI 150 eFt-os díját Demjén András
(SZTE TTIK), a Sigma 100 eFt-os díját Nagy Ádám (BCE ÉTK),
75 eFt-os díját Weiser Diána (BME), 50 eFt-os díját Bori Zsuzsan-
na (KÉKI), míg a EuCheMS 100 eurós díját Németh Anikó (BCE
ÉTK) nyerte. Az IUPAC által felajánlott két díjat Németh Veroni-
ka (SZTE TTIK) és Pénzes Csanád Botond (ELTE Kémiai Intézet)
kapta, míg az ACS díjával Grenács Ágnes (DE SZAKT), az Inno-
vációs díjjal pedig Szalontai Helga (EKF EGERFOOD) munkáját
ismerték el. Gratulálunk a nyerteseknek!

A programot szakmai kiállítás színesítette, lehetőséget bizto-
sítva a gyártók és felhasználók személyes eszmecseréjére.

A szervezők sikeres munkájának eredményeként több száz szak-
ember érezte fontosnak, hogy közösen vegyen részt a Kémia
Nemzetközi Évének megünneplésére szervezett legnagyobb hazai
eseményen. A kiemelkedő színvonalú, számos megbeszélést ins-
piráló szakmai programot nagy sikerű fogadás és konferenciava-
csora követte, amely a kötetlenebb találkozókra adott lehetősé-
get. A konferencia zökkenőmentes lebonyolításáért külön köszö-
net illeti az MKE Titkárság mindenre kiterjedő szervezését és
kedves figyelmét. Reméljük, hogy 4 év múlva, immár hagyományt
teremtve, hasonlóan sikeres konferenciával folytathatjuk a meg-
kezdett sorozatot. 

Adányiné Kisbocskói Nóra

MKE 1. NEMZETI KONFERENCIA

Soproni beszámoló
A

A konferencia résztvevői Pavláth Attilát hallgatják
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2007-ben a Műegyetem Ch (chemia) épü-
letének bejáratánál az éppen harminc éve
végzett évfolyam tagjai találkozójuk előtt
egy márványtáblát állítottak fel, hogy meg-
emlékezzenek az akkor 100 éve átadott el-
ső vegyészmérnöki diplomáról. Ők ezt a
táblát adták az egyetemnek, ahonnét tu-
dásuk javát szerezték meg sok más vég-
zett vegyészmérnökkel, és immáron bio-
mérnökkel, környezetmérnökkel egyetem-
ben. A történet azonban ennél jóval ko-
rábban kezdődött...

A Vegyészmérnöki 
és Biomérnöki Kar múltja

Az 1782-ben alapított Institutum Geomet-
ricum Hydrotechnikum jogutódjaként, és
annak tevékenységi körét a fejlődő hazai
ipar igényeit kielégítendő bővítve, öt tan-
székkel 1846-ben alakult meg a pesti kirá-
lyi József Ipartanoda. 1847-ben kapja meg
kinevezését a hatodik „chemia és techno-
lógia” tanszék vezetésére Nendtwich Ká-
roly, s a műszaki osztály hallgatói számára
az „általános és műszaki vegytan” tárgy
már jelentős óraszámban szerepel. A sza-
badságharc után az intézmény tovább bő-
vült, és az oktatás német nyelven Joseph
Industrieschule, majd Joseph Polytechni-
cum (1857) néven működött 1860-ig, ami-
kor az oktatás nyelve magyarra változott, s
az intézmény a Királyi József Műegyetem
nevet használta. Az uralkodó által is egye-
temként elismerve 1871-ben az intézmény
öt szakosztályba – ezek egyike a vegyész-
mérnöki1 – szerveződött. Az egyetem saját

épülete 1883-ban épült a Múzeum körúton
(ma ELTE BTK), s a jelenlegi helyére a XX.
század elején költözött; elsőnek a Czigler
Győző műegyetemi építészprofesszor által
tervezett Ch, azaz kémia épület készült el
1904-ben. 

Az 1871-es átszervezés által létrehozott,
már megfelelő jogi és – ami ennél is fon-
tosabb – anyagi háttérrel ellátott intéz-
ményben a hazai ipar igényeinek megfele-
lően a századfordulón jelentősen bővült a
hallgatóság létszáma: a Ch épület már fel-
épülésekor szűkösnek bizonyult, így az
egyetem az előirányzott kölségeket még az
átköltözés során meg kellett emelje a labo-
ratóriumi férőhelyek számának növelésére.
A tanári karnak ezen korszakban a legje-
lentősebb személyiségei közül Ilosvay La-
jost (Általános és Elméleti Chemia), War-
tha Vincét (Chemiai Technológia) és 1908-
tól Sigmond Eleket, a frissen megalakított
Mezőgazdasági Chemiai Technológia Tan-
szék tanárát2 kell kiemelni.

A Bunsen-tanítvány Ilosvay széles körű
tevékenysége az általános kémiától a szer-
ves kémiáig ívelt. A technológus Wartha
Vince tudományos munkássága – műegye-
temi professzorhoz méltóan – a pécsi Zsol-
nay-gyárban az ő vezetésével kikísérlete-
zett eozinmáz révén nagy sikerű közvetlen
felhasználásra talált. Nem kisebb szemé-
lyiségek voltak a Műegyetem későbbi ve-
gyészprofesszorai sem. Zemplén Géza a
szerves kémia professzora, a cukorkémia
jeles alakja (a róla elnevezett Zemplén-re-
akciót ma is ezen a néven ismerik) a No-
bel-díjas Emil Fisher tanítványa, aki egy-
úttal ipari feladatok megoldásában is részt
vett (többek között a Chinoin számára
végzett kutatásaival). Szintén Nobel-díjas
tanítómestere volt Putnoky Lászlónak, a
szervetlen kémia professzorának, aki az
ammóniaszintézist kidolgozó Fritz Haber-
nél készítette doktori értekezését. Náray-
Szabó István a fizikai kémia professzora

(akit 1947-ben az első koncepciós perek
során távolították el a Műegyetemről) a
szintén Nobel-díjas William Lawrence Bragg
manchesteri laboratóriumában dolgozva
kristálykémiai kutatásokkal foglalkozott.
Jól látható, hogy az egyetemi tanárok, a
tanszékek vezetőinek a kiválasztásakor a
Műegyetemen a nemzetközi ismertség
fontos szerepet játszott. A kémiai techno-
lógiai tanszéken (az 1939–43 között mi-
niszteri pozíciót betöltő) Varga József mo-
torhajtóanyag-kutatásai emelkedtek ki. Az
ipar és a Műegyetem mindmáig érvénye-
sülő eleven kapcsolatára jellemző, hogy a
korábban Zemplén Géza mellett dolgozó
Csűrös Zoltán vezetésével 1838-ban Textil-
kémia Tanszék alakul a Goldberger-gyár
támogatásával. 1949-ben alakult meg a Ve-
gyészmérnöki Kar, s ezzel egyidejűleg veszp-
rémi székhellyel, de a Műegyetem kereté-
ben Nehézvegyipari Kar alakul Polinszky
Károly vezetésével, mely 1951-ben önálló
egyetemként kiválik a Műegyetemből. A
műegyetemi vegyészmérnöki tudományok
kiemelkedő művelői közül ki kell emelni
Erdey Lászlót, az analitikai kémia sokol-
dalú tekintélyét, akinek a tanszékvezetése
során fejlesztették ki a Paulik fivérek (Fe-
renc és Jenő) a derivatográfot, mely mű-
szerből a MOM több ezer példányt adott
el. Korach Mór a bolognai egyetemen ta-
nított, de 1952-ben hazatért, 1957–63 kö-
zött a Kémiai Technológia Tanszék pro-
fesszora, ahol folytatta kerámiakutatásait.
Pungor Ernő, az analitikai kémia nemzet-
közi szinten is elismert egyénisége az ana-
litikai kémia sok területén alkotott jelen-
tőset, de ezen belül az ionszelektív elekt-
ródok kutatása terén kutatócsoportjának
tevékenysége úttörő jellegű volt. Varsányi
Györgynek, a Fizikai Kémia Tanszék veze-
tőjének professzori megjelenésére, szigo-
rára és hatalmas műveltségére az egykori
vegyészmérnök-hallgatók mind a mai na-
pig elevenen emlékeznek, a benzolszárma-

A KÉMIA KIVÁLÓSÁGAI

1 A vegyészmérnöki szakosztály eleinte az általános alap-
képzés feladatait ellátó egyetemes szakosztállyal egye-
sítve működött. 
2 A mezőgazdaság és az élelmiszeripar kémiai igényei-
nek fontosságát korán feismerve Pillitz Vilmost 1883-ban
nevezték ki a borászati chemia nyilvános rendkívüli ta-
nárává a Műegyetem legfiatalabb tanáraként, azonban
ő 1884-ben elhunyt.



Deák András–Faigl Ferenc–Nyulászi László–Pokol György
 BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

A Műegyetem Vegyész-
mérnöki és Biomérnöki Kara



234 MAGYAR KÉMIKUSOK LAPJA

zékok infravörös spektroszkópiájáról szó-
ló könyvét a mai napig is idézik.  

A kiemelkedő tanáregyéniségek által ve-
zetett intézmény hallgatói érthető módon
kiemelkedő eredményeket értek el a tudo-
mányos világban és a gyakorlati életben
egyaránt. 

Volt a kar hallgatója Teller Ede, Szilárd
Leó. Oláh György, az 1994 évi kémiai No-
bel-díjazott nemcsak a Műegyetem Vegyész-
mérnöki Karán szerzett diplomát, hanem
végzése után 1956-ig a kar oktatója volt, s
a Ch épület 2. emeletének erkélyén kezdte
el szupersavakkal végzett kísérleteit, me-
lyek később a Nobel-díjas felfedezésekhez
vezettek. Büszkék vagyunk arra, hogy a
kar doktori iskolája felvehette Oláh György
nevét, aki budapesti látogatásai alkalmá-
val doktoránsaink, hallgatóink számára fó-
rumot szokott tartani, és itt középiskolás
diákok is részt vehetnek. Kollégáink nem-
csak a múltban alkottak nemzetközi szin-
ten is kiemelkedőt. Novák Béla, karunk
volt egyetemi tanára 2007-ben az Oxfordi
Egyetemen kapott professzori megbízatást,
és bár (érthető módon) elfogadta a fel-
ajánlott pozíciót, továbbra is kapcsolatban
van a Műegyetemmel, hazalátogatva elő-
adásokat tartott, illetve doktori témát ve-
zetett. 

A kar hagyományai, múltbeli eredmé-
nyei a jelenben is köteleznek. 2007-ben a
CHE (Centre for Higher Education Deve-
lopment GmbH) európai természettudo-
mányi és matematikai felsőoktatási intéz-
ményeket vizsgáló rangsorában karunk az
„ezüstérmes” kategóriába került (hasonló
minősítést a hazai kémia területén csak a
Szegedi Egyetem Kémia Intézete kapott, s
a régió egyetlen intézménye sem jutott ma-
gasabb elismeréshez ebben az átfogó fel-
mérésben). 

A kar kutatási és oktatási tevékenységét
MTA–BME kutatócsoportban, vagy nyug-
díjasként részállásban segítik munkájuk-
kal Gál Sándor, Hargittai István, Hargittai
Magdolna, Lempert Károly, Szántay Csa-
ba, Tóth Klára, Tőke László akadémikusok,
Bitter István, Fogassy Elemér, Grofcsik And-
rás, Kalaus György, Kemény Sándor, Kubi-
nyi Miklós, Lásztity Radomir, László Ele-
mér, Liptay György, Manczinger József, Nagy
József, Nyeste László, Sevella Béla, Sawins-
ki János, Szebényi Imre, Veszprémi Tamás
professzorok. Folyamatos jelenlétük, tevé-
kenységük lehetővé teszi, hogy a fiatal nem-
zedékek átvegyék tudásukat, és így bizton
remélhetjük, hogy aki a karról száz év múl-
va ír, a jelenlegi fiatal munkatársak közül
többek nevével kibővítheti majd a fenti
sort.

A Vegyészmérnöki 
és Biomérnöki Kar jelene

A kar dékánja Pokol György egyetemi ta-
nár, aki 2011. augusztus 1-jével kezdi kö-
vetkező dékáni ciklusát, munkáját Deák
András (oktatási), Hórvölgyi Zoltán (tudo-
mányos és nemzetközi), valamint Nagy Jó-
zsef (gazdasági) dékánhelyettesek segítik. 

A karon jelenleg öt tanszék működik:

Alkalmazott Biotechnológia 
és Élelmiszertudományi Tanszék
tanszékvezető: Salgó András egyetemi tanár
egyetemi tanár: Vértessy G. Beáta 


Fizikai Kémia 
és Anyagtudományi Tanszék
tanszékvezető: Pukánszky Béla egyetemi
tanár, az MTA r. tagja
egyetemi tanár: Nagyné László Krisztina 


Kémiai és Környezeti 
Folyamatmérnöki Tanszék
tanszékvezető: Mizsey Péter egyetemi tanár
egyetemi tanár: Simándi Béla 


Szerves Kémia és Technológia Tanszék
tanszékvezető: Keglevich György 
egyetemi tanár
egyetemi tanár: Faigl Ferenc, Huszthy Péter,
Marosi György, Poppe László


Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék
tanszékvezető: Horvai György 
egyetemi tanár, az MTA l. tagja
egyetemi tanár: Csonka Gábor, Fekete Jenő,
Nyulászi László, Pokol György

A Szerves Kémia és Technológia Tanszé-
ken működik az MTA–BME Alkaloidkémi-
ai Kutatócsoport (vezetője Huszthy Péter
egyetemi tanár), és az MTA–BME Szerves
Kémiai Technológiai Kutatócsoport (veze-
tője Faigl Ferenc egyetemi tanár), valamint
ehhez a tanszékhez kapcsolódik a Sanofi-
Chinoin Kihelyezett Tanszék Hermecz Ist-
ván akadémikus vezetésével. A Szervetlen
és Analitikai Kémia Tanszéken működik az
Anyagszerkezeti és Modellezési Kutatócso-
port (vezetője Nyulászi László egyetemi ta-
nár) és a Műszaki Analitikai Kutatócsoport
(vezetője Horvai György egyetemi tanár).

A karon összesen 162 fő van alkalma-
zásban (1. táblázat) részben költségveté-
si forrásból, részben saját bevételekből fi-
zetve. Akadémiai kutatócsoportban, illet-
ve MTA kutatóintézettel kötött együttmű-
ködés keretében 46 fő dolgozik a karon.
Összességében 7 fő az MTA tagja, 23 fő az
MTA doktora, 83 fő rendelkezik PhD (a

tudomány kandidátusa) fokozattal, közü-
lük 9 fő habilitált. 

A kar oktatási tevékenysége
Az európai vegyészmérnök-képzés sokfé-
le: a vegyipari gépészettől az elméleti ké-
miai ismeretekig sok diszciplínát foglal ma-
gában, intézményenként különböző ará-
nyokban. A BME vegyészmérnök-képzése
alapos kémiai ismeretkre építve a mérnöki
ismeretektől az ún. alkalmazott kémiáig
terjed. A vegyészmérnökök képzése mel-
lett a kar története során a mezőgazdasá-
gi és az élelmiszer-kémiai ismeretek tradi-
cionálisan fontos szerepet játszottak a ku-
tatási/mérnöki tevékenységben, és termé-
szetesen az oktatásban is. Felismerve a bi-
ológia fontosságát 1975/76-ban megindult
a képzés a biológusmérnök szakon, 1999-
ben pedig elkezdődött a környezetmérnö-
kök képzése. 2006-ban a kar neve Vegyész-
mérnöki és Biomérnöki Karra változott. A
név megváltoztatása egyrészt tükrözte, hogy
a beiskolázott hallgatói létszámban a ve-
gyész-, illetve biomérnökök száma immár
hasonló, másrészt mutatja azt a stratégiai
célt, hogy a meglévő magas szintű kémiai
tudásbázisra továbbra is alapozva a bioló-
giai ipari folyamatok és technológiák mű-
velése a kar profiljában lényeges szerepet
kapjon. Valamennyi szakunkon fontosnak
tartjuk, és a kar anyagi lehetőségei által
megszabott keretek között a lehető legna-
gyobb mértékben építjük be a gyakorlato-
kat a képzésbe. A képzés mintegy 10%-át
valamennyi szakon gazdasági és jogi isme-
retek teszik ki.

Hallgatóink
A BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki
Kar elsőéves hallgatóit hosszú évek óta or-
szágos összehasonlításban mérve magas
felvételi pontszámmal vesszük fel. A 2010
évi felvételi adatokat a 2. táblázat mutat-
ja. A felvettek szinte kivétel nélkül rendel-
keznek nyelvvizsgával, túlnyomó többsé-

Beosztás Alkalmazás- Ebből rész-
szerint ban munkaidőben

egyetemi tanár 18 6
docens 25 2
adjunktus 23 2
tanársegéd 13 1
egyéb diplomás 30
technikus 30
adminisztratív
személyzet 23

1. táblázat. A Vegyészmérnöki 
és Biomérnöki Kar dolgozói
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gük emelt szintű érettségivel. Mindezek el-
lenére – összhangban a természettudomá-
nyos tárgyakból országosan tapasztalt tu-
dáscsökkenéssel – az első évfolyamon je-
lentős volt a szakmai tárgyakat nem telje-
sítők aránya. Ezen javítottak az elmúlt
tanévben bevezetett változtatások, melyek
kémiából, matematikából és fizikából kí-
nálnak felzárkóztató kurzusokat a szaba-
don választható kreditpontok terhére, egy-
úttal egy emelt szintű általános kémia elő-
adást is felajánlva azoknak az érdeklődő
hallgatóknak, akik megfelelő felkészült-
séggel és persze motiváltsággal rendelkez-
nek. A fenti erőfeszítések nyomán a tár-
gyak teljesítése jelentősen javult. 

Hallgatóink – a végzettek elhelyezkedé-
sét évente monitorozó felmérések alapján
– nem küzdenek elhelyezkedési problé-
mákkal, a diplomát elismerik a világban. 

2. táblázat. A BME Vegyészmérnöki 
és Biomérnöki Karra felvettek pontszámai
szakonként, 2010-ben

A képzés három alapszakon (vegyész-
mérnök, biomérnök és környezetmérnök),
valamint öt mesterszakon (vegyészmér-
nök, biomérnök, környezetmérnök, gyógy-
szervegyész-mérnök és műanyag- és szál-
technológiai mérnök) folyik. 

Vegyészmérnöki szak
A vegyészmérnökök vegyipari (gyógyszer-,
műanyag-, szénhidrogén- és textilipar, szin-
tetikus vegyipar) és rokon ipari technoló-
giák alkalmazásával, fejlesztésével, új ve-
gyületek laboratóriumi előállításával, ké-
miai analitikai, szerkezetvizsgálati, anyag-
tudományi problémák megoldásával, a
szakterületükhöz kapcsolódó tudományos
kutatással, továbbá a gazdaság egyéb te-
rületein is anyagismereti, környezetvédel-
mi tudást igénylő problémák megoldásá-
val foglalkoznak.

A képzés oktatási rendszere, 
tematikája
A hallgatóknak a kémiai ismeretekre épít-
ve mérnöki ismereteket és szemléletet is el
kell sajátítani. A vegyészmérnöki szakmát
megalapozó tárgyakat (szervetlen, szerves,
fizikai és analitikai kémia, vegyipari mű-

veletek, matematika, géptan) az első két
évben tanulják. Ezt követően a választott
szakirányon egy adott szakterület részle-
tesebb megismerésére van lehetőség.

Szakirányok
Az alapszakon négy szakirány van: 

� analitikai és szerkezetvizsgálati,
� általános vegyipari és folyamatmérnöki,
� gyógyszeripari,
� műanyag, textil és anyagtudományi.

A mesterszakon öt szakirány van: 
� analitikai és szerkezetvizsgálati,
� anyagtudományi,
� vegyipari és folyamatmérnöki,
� gyógyszeripari,
� műanyag- és száltechnológiai.

Analitikai és szerkezetvizsgálati 
szakirány
A szakirány két fő területre készít fel. Az
egyik leginkább kutatói munkát jelent, pél-
dául szerkezetvizsgálati kutatás egy adott
vegyületről. A másik terület az alkalma-
zott analitika, ahol vegyületek mennyiségi
és minőségi meghatározásával, minőségi
ellenőrzésével lehet foglalkozni. Sok labor-
gyakorlat van, mely elsősorban precíz mű-
szeres méréseket jelent.

Fontos szerepet kapnak a környezetvé-
delemmel kapcsolatos tárgyak, például a
légszennyezés mérése. Az ezen a szakirá-
nyon végzett vegyészmérnökökre a szak-
ma minden területén szükség van.

Általános vegyipari 
és folyamatmérnöki szakirány
A szakirány két fő területe a folyamatirá-
nyítás és a vegyipari menedzsment – mind-
kettő erős matematikai tudást igényel. A
szakirányon viszonylag kevés laboratóriu-
mi gyakorlat van; főleg a termelésirányí-
tásra készít fel, és csak kevésbé a labora-
tóriumi munkára. A szakirányon végzett
mérnökök főleg termelésirányítóként, fej-
lesztőmérnökként, vagy egy vállalat mér-
nökmenedzsment részlegén helyezkedhet-
nek el.

Gyógyszeripari szakirány
A szakirány bőséges szerves kémiai és spe-
ciális gyógyszerkémiai ismereteket nyújt,
a megfelelő tudáshoz sok szerves szinteti-
kus laboratóriumi munkára van szükség,
melynek során elsősorban különböző gyógy-
szer-hatóanyagok előállításával foglalkoz-
nak. Lehetőség nyílik a gyógyszerfejlesz-
tés modern módszereinek megismerésére,
például a Számítógépes molekulatervezés
című tárgy keretében. 

A gyógyszeripari szakirányon végzett
vegyészmérnökök elsősorban a gyógyszer-
iparban helyezkedhetnek el, termelő- vagy
kutató-fejlesztő munkában vehetnek részt.

Műanyag, textil 
és anyagtudományi szakirány
A három alszakirány közös tárgyakra (mak-
romolekulák kémiája, anyagtudományi vizs-
gálati módszerek) épít.

A műanyag alszakirány meghatározó
tárgyai a műanyagok fizikája, a műanyag-
feldolgozás, a műanyagok vizsgálata; a la-
boratóriumi gyakorlatokon a műanyagok
feldolgozásán és vizsgálatán van a hang-
súly. A végzettek elsősorban a műanyag-
iparban dolgoznak.

A textil alszakirányon a szálak kémiai
és fizikai szerkezetével, színezésével és
egyéb tulajdonságaival kapcsolatos isme-
reteket oktatnak. Kiemelt figyelmet szen-
telnek a természetes polimerekkel kapcso-
latos ismereteknek. A textiliparon kívül el-
sősorban a szálakkal kapcsolatos egyéb
munkahelyeken (pl. bútoripar, texilkeres-
kedelem) lehet elhelyezkedni.

Az anyagtudományi alszakirányon a
műanyagokat, a fémeket, ötvözeteket, ke-
rámiákat és azok alkalmazásait ismertető
tárgyak a fizikai-kémiai és a matematikai
ismeretekre építenek. A végzettek elsősor-
ban kutatási területeken, továbbá összetett
technológiákat alkalmazó műszaki terüle-
teken helyezkednek el. 

Biomérnöki szak
A biomérnökök az ipari biotechnológia, az
élelmiszeripar, a gyógyszeripar és az egész-
ségügy biológiai és kémiai alapú műszaki
feladatainak ellátásával, műszaki-biológiai
rendszerek irányításával, ellenőrzésével, s
a kapcsolódó kutató-fejlesztő tevékeny-
séggel foglalkoznak. A biomérnöki szak-
mát megalapozó tárgyak egy jelentős ré-
szét (matematika, fizika, alapozó kémiai
tárgyak, géprajz, géptan, vegyipari készü-
lékek ismerete) a biomérnök- és vegyész-
mérnök-hallgatók együtt tanulják. A ké-
miai és egyéb természettudományos tár-
gyak, a műszaki ismeretek kezdeti túlsú-
lya folyamatosan tolódik el a biológia irá-
nyába, különös figyelmet fordítva egyrészt
a sejtszintű biológiai folyamatok megérté-
sére, másrészt az alkalmazási területekre. 

Az alapszakon és a mesterszakon egy-
aránt négy szakirány van:
� alkalmazott biotechnológiai
� egészségvédelmi 
� élelmiszer-minősítő és élelmiszer-tech-

nológiai
� környezetvédelmi

Szak Minimum Átlag Létszám

biomérnöki 389 418,8 131
környezet-
mérnöki 373 409,1 63

vegyész-
mérnöki 418 442,9 143
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Alkalmazott 
biotechnológiai szakirány
A szakirány a mikrobiológiai folyamatok
ipari méretű felhasználásával és alkalma-
zásával ismertet meg. Ez leginkább külön-
böző anyagok (pl. gyógyszer-hatóanyagok,
élelmiszer-alkotók) ipari előállítását jelen-
ti fermentációs módszerek felhasználásá-
val. A biológiai technológiák működéséhez
szükséges elméleti ismeretek (pl. mikrobi-
ális genetika, enzimológia) és a gyakorlati
ismeretek (pl. biotermék-technológia) egy-
aránt fontos részei a szakirányi képzés-
nek. 

Egészségvédelmi szakirány
A szakirány az orvosi munkával kapcsola-
tos, kémiai és biológiai ismeretet igénylő
tevékenységekre készít fel, a szakirányi
tárgyak jelentős része (pl. anatómia, élet-
tan, klinikai kémia) is ezt tükrözi. A szak-
irányon végzett mérnökök például klinikai
laborokban, állami egészségügyi intéze-
tekben, gyógyszeripari területeken helyez-
kedhetnek el. 

Élelmiszer-minősítő és élelmiszer-
technológiai szakirány
A szakirány az élelmiszer-kémiát, az élel-
miszer-előállítási technológiákat, az élelmi-
szer-komponensek vizsgálatát (érzékszervi
minősítések, beltartalmi, mikrobiológiai és
fizikai vizsgálatok) helyezi középpontba.
Hangsúlyosak a laboratóriumi gyakorlatok
és a minőségbiztosítási ismeretek, a képzés
élelmiszer-ipari cégek, állami élelmiszer-
vizsgáló intézetek és élelmiszer-minőség-
biztosítással foglalkozó vállalatok igényei-
nek kiszolgálását egyaránt célozza.

Környezetvédelmi szakirány
A szakirányi ismeretek a környezetvéde-
lem számos területére (szennyvíz- és hul-
ladékkezelés, a környezetet szennyező anya-
gok vizsgálata, elemzése, szennyezett te-
rületek állapotának felmérése és helyreál-
lítása) terjednek ki. A környezeti elemek-
ről (talaj, víz, levegő) a képzés alapvető is-
mereteket nyújt. Hangsúlyosak a laborató-
riumi gyakorlatok és a gyakorlati alkal-
mazások.

Környezetmérnöki szak
A környezetmérnökök feladata a különbö-
ző területeken jelentkező környezeti ve-
szélyek felismerése és elhárítása, a meglé-
vő környezeti ártalmak, károk csökkenté-
se, illetve megszüntetése. Feladatuk ellátá-
sához több műszaki terület ismerete szük-
séges, az ismereteket olyan szinten sajátít-
ják el a hallgatók, hogy később kommuni-

kálni tudjanak más mérnökökkel. Ennek
megfelelően kevesebb labor- és szakmai gya-
korlat van a tantervben, viszont több gaz-
dasági és jogi ismeret szerepel. A természe-
ti erőforrások ésszerű felhasználásán, hul-
ladékszegény technológiákon, hulladékok
újrahasznosításán, a veszélyes hulladékok
ártalmatlanításán túl tanulnak természet-
és tájvédelmet, területrendezést és település-
fejlesztést felölelő ismeretekre tesznek szert.

Az alapszakon és a mesterszakon két
szakirány van:
� környezetmenedzsment,
� környezettechnológia.

Környezetmenedzsment szakirány
A szakirány a környezet gazdasági és tár-
sadalmi vonatkozású kérdéseivel foglalko-
zik. Megismertet a környezetvédelmi in-
tézményrendszer felépítésével és össze-
függéseivel.

Környezettechnológia szakirány
A szakirány az ipari termelési folyamatok-
ba és a környezeti technológiákba nyújt be-
tekintést (pl. szennyvíztisztítás, hulladék-
gazdálkodás).

A Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
kizárólag mesterképzést indít a következő
szakokon:
� Gyógyszervegyész-mérnöki mesterszak 
� Műanyag- és száltechnológiai mérnöki

mesterszak 

Gyógyszervegyész-mérnöki 
mesterszak (MSc)
Az okleveles gyógyszermérnökök a gyógy-
szer-, növényvédőszer- és finomkémiai ipar-
ban, valamint általában a szerves vegyi-
parban különféle intermedierek és termé-
kek előállítására szolgáló reakcióutakat
dolgoznak ki, megoldják a méretnövelést,
kémiai technológiai rendszereket tervez-
nek, fejlesztenek és irányítanak, továbbá
minőség-ellenőrzést végeznek. A gyógy-
szermérnökök mind generikumok, mind
originális szerek kutatás-fejlesztésében részt
vehetnek, és formálási, valamint analitikai
területen is helyt tudnak állni, hatásos mo-
lekulák tervezésére is képesek.

Műanyag- és száltechnológiai 
mérnöki mesterszak (MSc)
A műanyag- és száltechnológiai mérnöki
mesterdiploma birtokában a szakemberek
a műanyag- és textiliparban, továbbá az
ezeket az ismereteket felhasználó egyéb
iparágakban technológiai eljárásokat al-
kalmaznak és fejlesztenek, összetett tech-
nológiai rendszereket terveznek és irányí-

tanak, gyártásközi és végső minőségellen-
őrzést végeznek, környezetvédelmi felada-
tokat látnak el. A műanyag- és száltechno-
lógiai mérnökök anyagismerethez, műa-
nyag- és szálképző polimeralapú termé-
kekhez és komplex kémiai/fizikai techno-
lógiai folyamatokhoz kapcsolódóan alap-
és alkalmazott kutatási-fejlesztési tevékeny-
séget is folytathatnak. Műanyag- és szál-
technológiai mérnöki ismeretekre a cso-
magolóanyag-gyártásban, a mezőgazdaság-
ban, a kereskedelemben, az egészségügy-
ben, a honvédelemben, a katasztrófavéde-
lemben és az államigazgatásban is szükség
van.

A Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Oláh György Doktori Iskolája
A Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Oláh
György Doktori Iskolája képzésébe felvéte-
li eljárás keretében, a BME-en vagy más,
rokon tudományokat oktató felsőoktatási
intézmény mesterdiplomájával lehet be-
lépni. A doktoráns témavezetője közvetlen
irányításával tudományos kutatást végez,
melynek eredményeit hazai és nemzetkö-
zi fórumokon előadások és tudományos
cikkek formájában publikálja. A szűk szak-
területen végzett kutatómunka mellett a
doktoráns felkészülése részeként irányított
oktatásban vesz részt, valamint a doktori
iskola szemináriumsorozatának hallgatá-
sával, a doktori iskola konferenciáján való
részvétellel készül fel a magas szintű tu-
dományos kutató-fejlesztő munkára, mely
a doktorifokozat-szerzés célja. Az Oláh
György Doktori Iskola magas publikációs
és szakmai követelményeket támasztva
biztosítja a fokozatot szerzettek tudását és
kutatómunkára való alkalmasságát. Noha
a PhD-oklevél megszerzéséhez (részben a
szakma kísérletes jellegéből adódóan) át-
lagosan mintegy öt év szükséges, a foko-
zatszerzési arány a magas szintű követel-
mények mellett is megközelíti a 70%-ot.
Az Oláh György Doktori Iskola munkájá-
ban részt vesznek MTA kutatóintézetek is,
így a Kémiai Kutatóközpont, az Izotópku-
tató Intézet, az SZBK Enzimológiai Inté-
zet, illetve a Műszaki Fizikai és Anyagtu-
dományi Kutatóintézet. A BME Vegyész-
mérnöki és Biomérnöki Kara évente 25–30
PhD-oklevelet ad ki. 

A BME Vegyészmérnöki 
és Biomérnöki Kar kutatási 
profilja
Mint a doktori fokozatszerzés adatai is mu-
tatják, a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
kutatási tevékenysége magas színvonalú,
benne a kémiai alapkutatások és az alkal-
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mazott technolóiai fejlesztések egyaránt
szerepet kapnak. A hagyományos élelmi-
szer-ipari és fermentációs kutatások mel-
lett egyre növekszik a modern biotechno-
lógiai kutatások aránya, amihez a „kuta-
tóegyetemi” TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-
2010-0002 projekt forrásainak számottevő
részét is felhasználjuk, fejlesztve a Mole-
kuláris bioenergetikai és sejtbiológiai la-
boratóriumot. Hasonlóképpen pályázati
forrásból szereztünk be fehérje-röntgendif-
fraktométert, mely gyógyászati/biotech-
nológiai célpont-fehérjék és inhibitor-jelölt
komplexek 3D térszerkezetének vizsgála-
tára alkalmas. A kutatások és fejlesztések
jelentős hányada kapcsolódik iparvállala-
tok innovációs tevékenységéhez. Hagyomá-
nyosan kiemelt partnereink a budapesti
gyógyszergyárak (Richter Gedeon, Chino-
in Sanofi-Aventis, illetve Egis), a Mol Nyrt.
és a General Electric (Tungsram), de nem-
csak hazai bázisú, hanem külföldi cégek is
folytatnak együttműködést a BME Vegyész-
mérnöki és Biomérnöki Kar kutatócso-
portjaival, így megemlíthető a BASF, a Ciba
Specialty Chemicals, vagy a Hovione. Kállay
Mihály kvantumkémiai programfejlesztő
munkája ERC Startup Grantot nyert el. 

A kar publikációs erdményességét évi
200–250 túlnyomó többségében nemzet-
közi folyóiratokban megjelenő közlemény
jellemzi. A teljesség igénye nélkül az aláb-
biakban csak a legfontosabb tématerülete-
ket kívánjuk kiemelni, megjegyezve, hogy
számos olyan terület van, melyeken több
kutatócsoport, tanszék együttműködésé-
vel születnek eredmények. 

A bio-terület egyik stratégiai iránya a
gyógyszerfejlesztéshez kapcsolódik. A ha-
gyományosan kiemelkedő eredménnyel mű-
velt szerves szintetikus kutatások egyre in-
kább a környezettudatos „zöld kémiai” mód-
szereket/technológiákat használják. Ilyen
típusú fejlesztések, célzottan törekedve nagy
hatékonyságú elemorganikus, illetve orga-
nokatalitikus eljárások alkalmazására, fel-
használva egyúttal a megfelelő molekula-
modellezési eljárásokat is, több kutatócso-
port tevékenységének a középpontjában
állnak. Ezen reakciók jelentős regio-, illet-
ve sztereoszelektivitással rendelkeznek. 

Az új hatóanyagok fejlesztése mellett a
gyógyszergyárak egyre nagyobb hangsúlyt

helyeznek a készítménytechnológiai inno-
vációra. A BME-n folyó készítménytech-
nológiai és készítményanalitikai fejleszté-
sek fontos eleme a kontrollált hatóanyag-
kristályosítás, a morfológiai átalakulások,
illetve a stabilizálás lehetőségeinek vizsgá-
lata, lehetőség szerint energiahatékony, foly-
tonos, oldószerszegény technológiákkal,
biokompatibilis, illetve biodegradábilis anya-
gokat használva, melyek a környezeti pa-
raméterekre (hőmérséklet, pH, redoxpo-
tenciál, fény stb.) előre programozható mó-
don – szerkezetük megváltozásával – vála-
szolnak (reszponzív anyagok). A testszö-
vethez hasonló struktúrájú szövetbarát
gélrendszerek fejlesztése kiemelt fontossá-
gú. A nedves eljáráson alapuló szol-gél
technika – melynek alkalmazásában nagy
tapasztalatok halmozódtak fel – szintén
lehetőséget nyújt nanorészecskék, részecs-
kekompozitok, hibrid (szervetlen-szerves)
anyagok, szabályozott vastagságú bevona-
tok alacsony hőmérséletű előállítására. A
hatóanyag-leadás szabályozásának továb-
bi irányát mag-héj típusú (pl. biokompati-
bilis héjjal bevont) nanorészecskék előállí-
tása jelenti, melyek célja hatóanyagok, il-
letve diagnosztikai nyomjelzők bejuttatá-
sa sejtek belsejébe (endocitózis), illetve át-
juttatása a vér-agy gáton. A készítmény-
technológiához szorosan kapcsolódik a vizs-
gálati módszerek fejlesztése, ezek közül
külön kiemelendők a molekuláris lenyo-
matú polimerek, aptamerek, illetve a nano-
pórusos rendszereken, felületi lenyomatú na-
nostruktúrákon alapuló érzékelés. E rend-
szerek szelektivitása, és alacsony kimutatási
határértéke a diagnosztikában, de a gyógy-
szerfejlesztés során is nagy felhasználási
potenciállal bír. A timidilát szintézisgátló
kemoterápia hatékonyságának megítélése
során fontos indikátor a páciensek sejt-
magjában található DNS uraciltartalma. En-
nek pontos meghatározása lehetséges va-
lós idejű polimeráz láncreakción alapuló
módszerekkel.

Jelentős kutatás folyik a biokémiai és
kémiai reakciók modellezése terén. A te-
vékenység a módszerfejlesztéstől (ab initio
multireferencia számítások és sűrűség-
funkcionálok fejlesztése) az alkalmazott
kvantumkémiai vizsgálatokig terjed. A mo-
dellezési eredmények az enzimreakcióktól

szerves kémiai rendszereken (organokata-
lízis, karbének, ionos folyadékok) át az elem-
organikus rendszereken (átmenetifém-
komplexek, szerves szilícium- és foszfor-
vegyületek) keresztül szervetlen rendsze-
rek, pl. fém-halogenid gőzök szerkezete és
termodinamikai tulajdonságai, valamint
spektroszkópiai jellemzői meghatározásá-
ra szolgálnak. Amíg a fém-halogenid rend-
szerekkel kapcsolatos eredmények poten-
ciális felhasználója a fényforrásipar, a na-
notechnológiai kutatásokhoz kapcsolódó
modellezési eredmények, például a nano-
szerkezetű titán-dioxid periodikus határ-
feltétel-számításokkal történő vizsgálata,
vagy a szilícium-dioxid nanorendszerek
klaszter-modellel történő vizsgálata során
elért eredmények több területen nyerhet-
nek alkalmazást. 

A kémiai reakciókon túl vegyipari rend-
szerek és kőolajipari, petrolkémiai folyama-
tok integrált szemléletű tervezése is intenzí-
ven kutatott terület hierarchikus és algorit-
mikus módszereket felhasználva, magában
foglalva vegyipari berendezések szabályozó-
rendszerének tervezését, folyamatirányítási
kutatásokat és működőképességi vizsgálato-
kat, valamint vegyipari üzemek energetikai
felülvizsgálatát és működésének javítását,
energiatakarékos és hulladékszegény eljárá-
sok kidolgozását. A szennyvízkezelés fiziko-
kémiai és biológiai módszerei, esetlegesen
ezek kombinált alkalmazási lehetőségei te-
rületén jelentős tapasztalatok gyűltek fel. 

Az élelmiszer-tudomány területén az
élelmiszer-biztonság és az ezzel összefüggő
élelmiszer-analitikai kutatások szerepe je-
lentős, és szervesen kapcsolódik ide a szá-
mos élelmiszerben is megtalálható, anti-
oxidáns vegyület anyagcseréjének vizsgá-
lata. Szintén különös jelentőséggel bír a szu-
perkritikus szén-dioxid-extrakció felhasz-
nálási lehetőségeinek kutatása élelmiszer-
ipari és egyéb felhasználásokra.

Összhangban a széles körű kutatási te-
vékenységgel és a kutatások ipari alkalma-
zásával, a kar árbevétele jelentős, az utób-
bi 5 évben 1000 MFt körül mozgott (3. táb-
lázat). Mindebből a megbízásos munkák
értéke meghaladja a 200 MFt-ot, felülmúlva
az állami megbízásokból és a szakképzési
hozzájárulásokből származó bevételeket.

A beszámoló a történet leírásával kez-
dődött, s jövőképpel kell végződjön. Bízunk
benne, hogy kutatási eredményeinknek,
ipari kapcsolatainknak és nem utolsósor-
ban kiemelkedő képességű hallgatóinknak
köszönhetően az első vegyészmérnöki dip-
loma átadásának százötvenedik évforduló-
ján is új márványtáblát állítanak a hálás ré-
gi hallgatók. ���

Tárgyév 2006 2007 2008 2009 2010

Bevétel (Mrd Ft) 1,15 1,00 1,44 0,87 0,87

2006 = 100% 100% 87% 125% 76% 76%

3. táblázat. A VBK saját bevételei a 2006–2010-es időszakban

A KÉMIA KIVÁLÓSÁGAI



238 MAGYAR KÉMIKUSOK LAPJA

z alábbiakban az ELTE Természettu-
dományi Kar Kémiai Intézetének

múltját és jelenét mutatjuk be röviden. Ez
az intézet a 60–80 határozatlan időre ki-
nevezett oktatójával, 150 fő körüli teljes
létszámával, a benne működő 4 tanszék-
kel és 16 kutatólaboratóriummal az ország
egyik kiemelt oktatási és kutatási köz-
pontja a kémia és a molekuláris tudomá-
nyok területén. Munkatársaink névsora,
elérhetősége, publikációs listái – más hasz-
nos információk mellett – legkönnyebben
a honlapunkon találhatók meg (www.chem.
elte.hu).

Előtörténet: 1635–1990

Az 1635-ben Nagyszombaton alapított Ki-
rályi Magyar Tudományegyetemen – amely
1922-ben Pázmány Péter (PPTE), 1950-ben
Eötvös Loránd (ELTE) nevét vette fel – az
első kémiai tanszék 1770-ben alakult az
orvos-botanikus-kémikus Winterl Jakab
József vezetésével (1770–1809). A Pestre köl-
tözés (1784) után a tanszék a Hatvani (a
mai Kossuth Lajos) és Újvilág (ma: Sem-
melweis) utca sarkán levő bérház első eme-
letén kapott szűkös elhelyezést.  1850-ben
a kémiai tanszék az orvoskarról átkerült a
bölcsészettudományi karra. 1860-ban a ta-
nítás nyelve magyar lett, és a kémiai tanszék
élére az alig 26 éves Than Károly (1860–
1908; szervetlen kémia, analitika, elméleti
kémia) került. 1871-ben az országúti (ma:
Múzeum körúti) Trefort-kertben hozta lét-
re az akkor igen korszerűnek számító Vegy-
tani Intézetet. Majd fél évszázados tevé-
kenysége révén ez az intézet lett az akko-
ri kémiai oktatás (bölcsészek, tanárjelöl-
tek, orvosok, gyógyszerészek), valamint a
magyar kémiai doktorképzés és tudomá-
nyos élet központja. Halála után tanítvá-

nyai vezetésével már három kémiai intézet
működött. A Than-féle I. sz. Intézetet Wink-
ler Lajos örökölte (1909–34; klasszikus ké-
miai analízis, gyógyszerkémia). Ez az in-
tézet a korábbi Vegytani Intézet (Trefort-
kert, B épület) déli szárnyán helyezkedett
el. Az északi szárnyon az új III. sz. Intézet
kapott helyet, a hazai fizikai kémiát meg-
alapító Buchböck Gusztáv (1909–35) irá-
nyításával. A II. sz. Intézet szervezetileg
1877-ben vált ki a Than-féle intézetből. Ve-
zetője id. Lengyel Béla (1877–1913; szervet-
len kémia, analitika), majd Bugarszky Ist-
ván (1913–38; fizikai kémia, analitika) lett.
Az 1930-as évek második felében a kémiai
szakterületen ismét vezetőváltások követ-
keztek be, és az addig számozott intézete-
ket nevesítették.

Az I. sz. Intézetből lett az Analitikai és
Gyógyszerészeti Kémiai Intézet, 1939-től
Szerves és Gyógyszerészeti Kémiai Intézet
néven. Az új név tükrözi, hogy Széki Tibor
(1934–49; gyógyszeranalízis, szerves kémi-
ai szintézisek) megszervezte és bevezette
a budapesti tudományegyetemen a szer-
ves kémia elméleti és gyakorlati oktatását.
Korábban e tárgyat csak Konek Frigyes
(1908–45) és Mauthner Nándor (1911–44)
speciális előadásai képviselték. Az elméle-
ti szerves kémiát 1938-ban Müller Sándor
(1943–66) honosította meg az intézetben.

A fizikai kémiai profilú II. sz. és III. sz.
Intézetet Gróh Gyula (1936–50; reakcióki-
netika, fehérjék vizsgálata) egyesítette Ál-
talános Kémiai Intézet néven, és ez 1939-
ben a Trefort-kert F épületében kapott he-
lyet. Ő vezette be a kötelező laboratóriumi
gyakorlatokat és a vegyészhallgatók rend-
szeres vizsgáztatását – korábban az okta-
tás „lazább” keretek között folyt.  A III. sz. In-
tézet üresen maradt helyén, a B épület
északi szárnyán alakult meg a Szervetlen

és Analitikai Kémiai Intézet. Vezetésére
Szebellédy László (1939–44; gyógyszeré-
szeti analitika) kapott megbízást, korai
halála után őt Schulek Elemér (1944–64;
gyógyszerészeti analitika) követte az in-
tézet élén. 1943-tól c. ny. rk. tanárként
Maucha Rezső, a hidrológia hazai úttörő-
je is bekapcsolódott a tanszék munkájába.

A második világháborút követően jelen-
tős szerkezeti változások következtek be a
budapesti tudományegyetemen. 1949-ben
megalakult a Bölcsészettudományi Kartól
(BTK) független Természettudományi Kar
(TTK), míg az orvosok és gyógyszerészek
képzését az új Orvostudományi Egyetem
(1951) vette át. Átszervezték az intézeteket
és újakat létesítettek, ezeket 1953-tól hiva-
talosan is tanszékeknek nevezték. Egyes
tanszékekről eltávolították azokat a pro-
fesszorokat, akiket politikailag megbízha-
tatlannak tartottak. A kémiai tanszékek
élére fiatal akadémikusokat neveztek ki,
és tankönyvírással egybekötött korszerű
oktatási tevékenység mellett színvonalas
kutatómunkát is elvártak tőlük. (Ebben
elődeik egy része elmarasztalható volt.)
Hogy mindezt lehetővé tegyék, a tanszé-
kek személyi állományát igen jelentősen
kibővítették és megfelelő ellátmányt is
biztosítottak. Jellemző adat, hogy az I. sz.
Kémiai Intézetben Than Károlynak 1880
körül mindössze két asszisztense volt, és
intézeti utódai közül Széki Tibor mellett
1940-ben is csak hat tanársegéd (és két al-
tiszt) dolgozott, Bruckner Győzőt viszont
1955-ben már 21 oktató (és 20 fős sze-
mélyzet) segítette. Az MTA 1961-től az aka-
démikus tanszékvezetőket akadémiai ál-
láshelyek és tanszéki kutatócsoportok lé-
tesítésével támogatta, így jött létre az első
kutatócsoport (ELTE–MTA Peptidkémiai
Kutatócsoport) az Intézetben.
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A tudományegyetemi vegyészképzésre
vonatkozó reformjavaslatot az Oktatási
Minisztérium 1946-ban elfogadta, így a
budapesti tudományegyetem már nem-
csak kémiatanári diplomát adhatott ki, ha-
nem jogot kapott arra is, hogy egy nyolc
féléves (1952-től tíz féléves) kötött tan-
tervre és vizsgarendre támaszkodva vegyé-
szi oklevelet adjon. 

A Szerves és Gyógyszerészeti Kémiai
Intézet Széki Tibor nyugdíjazása után Szer-
ves Kémiai Tanszék néven folytatta mun-
káját Bruckner Győző vezetésével (1949–
70; természetes vegyületek kémiája, pep-
tidkémia). Utóda Kucsman Árpád (1970–
93; kénorganikus kémia) lett. 

A Szervetlen és Analitikai Kémiai Tan-
szék élére Schulek Elemér halála után Sza-
bó Zoltán Gábor került (1965–79; reakció-
kinetika, katalízis). Utódai Török Tibor
(1979–81; lángspektroszkópia) és Nagy Fe-
renc (1981–92; reakciókinetika, katalízis). 

Az Általános Kémiai Intézet, új nevén
Általános és Szervetlen Kémiai Tanszék
vezetője Gróh Gyula kényszernyugdíjazá-
sa után ifj. Lengyel Béla (1950–66, üveg-
elektródok, szilíciumkémia), az ő utóda pe-
dig Csákvári Béla (1966–92, elemorganikus
kémia) lett.

Az Általános Kémiai Intézetből 1944-
ben a nemzetközi hírnevű kolloidikus, Bu-
zágh Aladár (1944–62) vezetésével kivált a
Kolloidkémiai és Kolloidtechnológiai Tan-
szék. Utódai Wolfram Ervin (1962–85, fo-
lyadék-szilárd kölcsönhatások) és Rohr-
setzer Sándor (1985–91; külső hatások a
kolloid rendszerekre). 

Az Általános Kémiai Intézetnek egy
másik osztálya 1949-ben ugyancsak önál-
lósult Fizikai-Kémiai és Radiológiai Tan-
szék néven, Erdey-Grúz Tibor irányítása
alatt (1949–52, prof. 1972-ig; elektroké-
mia). Utódai Mincsev Mihályné (1952–54),
Lengyel Sándor (1954–65) és Kiss László
(1965–93; elektrokémia). 1990-től a szer-
vezeti egység neve Fizikai-Kémiai Tanszék.
A Kémiai Technológiai Tanszék 1951-ben
önállósult, és az Általános és Szervetlen
Kémiai Intézettel együtt a BTK által kiürí-
tett Múzeum körúti főépületbe költözött.
A tanszékvezetők Gerecs Árpád, Tüdős
Ferenc, majd Záray Gyula voltak. Itt mű-
ködött 1973–96 között a Kémiai Kiberneti-
kai Laboratórium is. Vezetője Benedek Pál
(1973-91, kémiai technológiai számítások),
majd Holderith József (1991–96) volt. 

A Fizikai-Kémiai és Radiológiai Tan-
székből vált ki 1983-ban a Magkémiai La-
boratórium, amely 1990-től átalakult Mag-
kémiai Tanszékké. Vezetői Vértes Attila
(1983–2004; Mössbauer-spektroszkópia,

PAS) és Homonnay Zoltán (2004–06; Möss-
bauer-spektroszkópia, PAS) voltak. Az Ál-
talános és Szervetlen Kémiai Tanszékből
kiválva, Török Ferenc és az időközben kül-
földre távozott világhírű kvantumkémikus,
Pulay Péter úttörő kezdeményezésére önál-
lósult az Elméleti Kémia Laboratórium.
Vezetője Fogarasi Géza lett. Ez a laborató-
rium is tanszékké vált 1990-től Elméleti Ké-
miai Tanszék néven.

A közelmúlt története (1990-től)

A Trefort-kertben szétszórt, helyhiánnyal
küszködő kémiai tanszékeknek régi közös
törekvése volt az átköltözés egy újonnan
felépítendő lágymányosi, többemeletes
épületbe, amely közös könyvtár és műszer-
park létesítését, az egységek jobb együtt-
működését és számos közös feladat racio-
nális megoldását ígérte. Az integrációt elő-
készítendő alakult meg a Vegyész Szakbi-
zottság (vezető: Wolfram Ervin, 1970–75;
Medzihradszky Kálmán, 1975–83). A hat
kémiai tanszék, három laboratórium és két
MTA–ELTE tanszéki kutatócsoport 1983-
ban egy laza szervezetté, a Kémiai Tan-
székcsoporttá egyesült (vezető: Csákvári
Béla, 1983–85; Kőrös Endre, 1985–89; Me-
dzihradszky Kálmán, 1989-93; Lévay Béla,
1993–99; Inzelt György, 1999–2006). A tan-
székek élén ezen időszak alatt több válto-
zás történt. A Szerves Kémia Tanszék élé-
re Hollósi Miklós (1993–2006; peptidké-
mia, kiroptikai spektroszkópia), a Szer-
vetlen és Analitikai Tanszék élére Orbán
Miklós (1992–2005; komplexkémia, oszcil-
láló reakciók) került. Az Általános és Szer-
vetlen Kémia Tanszék új vezetője Sohár
Pál (1992–2000, IR- és NMR-spektroszkó-
pia, fémorganikus kémia), majd Szepes
László (2000–2006, fémorganikus kémia)
lett, a Fizikai Kémiai Tanszéket Keszei Er-
nő (1993–2006; reakciókinetika), míg a Kol-
loidika Tanszéket ebben az időben Nagy
Miklós (1991–2004, makromolekulák vizs-
gálata), majd Csempesz Ferenc (2004–06)
vezette.

A Lágymányosra való költözés (1990)
után az integrációt 2006-ban a Kémiai In-
tézet megalakulása tette teljessé (igazga-
tók: Szalay Péter (2006–2009), Keszei Er-
nő (2009), majd 2009 novemberétől a je-
lenlegi igazgató, Surján Péter).

Az intézetben 1961-től folyamatosan előbb
egy, majd több MTA–ELTE Kutatócsoport
működött, így az  MTA–ELTE Spektroszkó-
piai Szerkezetkutató Csoport (vezető: So-
hár Pál), az MTA–ELTE Környezetvédelmi Ku-
tatócsoport (vezető: Záray Gyula), az MTA–
ELTE Nukleáris Szerkezetvizsgáló Tanszé-

ki Kutatócsoport (vezető: Vértes Attila), az
MTA–ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport
(vezető: Bruckner Győző, 1961–70; Kucs-
man Árpád, 1970–89; Medzihradszky Kál-
mán, 1990–98; Hudecz Ferenc 1999-től) és
az MTA–ELTE Fehérjemodellező Kutató-
csoport (vezető: Náray-Szabó Gábor, 2003–
2006; azóta Perczel András). Lazább, de
fontos kapcsolatot épített ki a Fizikai Ké-
miai Tanszék az MTA AEKI-vel, amikor
létrehozta a KFKI területén a Kondenzált
Anyagok Kihelyezett Laboratóriumát (ve-
zető: Schiller Róbert, majd Jancsó Gábor). 

1993-ban megalakult az ELTE Doktori
Iskolája, amely PhD tudományos fokozat
adományozására jogosult. Ebben a kémiai
program [vezetője Csákvári Béla (1993–
1998), Inzelt György (1998-2000)] három
alprogramból tevődött össze. 2000 óta a
hároméves doktorképzés a Kémiai Dokto-
ri Iskola keretein belül történik (vezetője
Inzelt György), három program szerint: 1.
Szintetikus Kémia, Anyagtudomány, Bio-
molekuláris Kémia (vezetője Horváth Ist-
ván Tamás, 2009-től Perczel András); 2.
Elméleti és Fizikai Kémia, Anyagszerke-
zet-kutatás (vezetője Surján Péter); 3. Ana-
litikai, Kolloid- és Környezetkémia, Elekt-
rokémia (vezetője Záray Gyula). A Kémiai
Doktori Iskola évente 10–16 állami ösztön-
díjas hallgatót vesz fel, változó létszámú,
mintegy másfélszer ennyi térítéses kép-
zésbe jelentkező mellett.

Miután az ELTE TTK is áttért a kétlép-
csős képzésre, fontos állomás volt, hogy a
Kémiai Intézet 2008-ban megszerezte a
Eurobachelor és Euromaster akkreditáció-
kat. A bolognai rendszer bevezetését köve-
tően 2009-ben indultak először MSc-sza-
kok az intézetben. 

A kémiai szakterület országos elismert-
ségét jelzi, hogy az eddig kinevezett het-
vennyolc professzora közül harmincketten
lettek az MTA tagjai, négyen kaptak MTA
Eötvös József-koszorút, 1948 óta huszon-
ketten nyertek el Kossuth-, Állami vagy Szé-
chenyi-díjat. 

Az Intézet munkatársai közül többen
nyerték el az MTA Bolyai-ösztöndíját (ala-
pítva 1998-ban), a Magyary Zoltán poszt-
doktori ösztöndíjat (2005-től), az OTKA
posztdoktori ösztöndíját, a rangos Széche-
nyi professzori ösztöndíjat, illetve az 1998-
ban alapított Szilárd Leó professzori ösz-
töndíjat (http://www.elte.hu/osztondijasok).

Szervezet és működés

Az ELTE Kémiai Intézetét a korábbi önál-
ló tanszékekből 2006-ban a gazdasági ra-
cionalitás indoka hozta létre. Szerencsére
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az Intézet munkatársai meglehetősen sza-
bad kezet kaptak az új intézeti struktúra
részleteinek kidolgozásában. Ezt kihasz-
nálva úgy gondolták, hogy kiépítenek egy
modern, jól irányítható, ám demokratiku-
san működő egységes intézetet, ahol a
munka színvonalát szigorú belső minőség-
biztosítási rendszer garantálja. Az is a cé-
lok között szerepelt, hogy a tehetséges, fia-
tal kutatók kapják meg a munkájukhoz
szükséges önállóságot.

Ennek megfelelően az oktatás és a ku-
tatás irányítását szervezetileg különválasz-
tottuk. Az oktatás szervezése a négy inté-
zeti tanszék feladata, ezek: 

� Analitikai Kémiai 
� Fizikai Kémiai 
� Szerves Kémiai és 
� Szervetlen Kémiai Tanszék
A tanszékek vezetői akadémiai doktori

címmel rendelkeznek és négyéves ciklu-
sokban cserélődnek.  Az Analitikai Kémiai
Tanszék vezetője Orbán Miklós és utána
Záray Gyula volt, jelenleg pedig Láng Győ-
ző. A Fizikai Kémiai Tanszék élén Keszei
Ernő után Baranyai András következett,
most Császár Attila vezeti ezt a tanszéket.
A Szerves Kémiai Tanszék vezetője először
Hudecz Ferenc (2006–2007 között; peptid-
kémia, biomolekuláris kémia), majd Per-
czel András (2007–2010; NMR, szerkezeti
kémia) volt, 2010-ben újra Hudecz Ferenc
vette át az irányítást. A Szervetlen Kémia
Tanszék vezetői Szepes László, Szalay Pé-
ter és most Pasinszki Tibor.

A kutatásszervezés ennél lényegesen ru-
galmasabb rendszerben működik: az inté-
zeti kutatólaboratóriumokban. Bárki kez-
deményezheti egy laboratórium alapítását,
akinek nemzetközi szinten értékelhető tu-
dományos eredményei vannak, ha meg-
van a szükséges anyagi háttér (pályázati
forrás), a működéshez szükséges létszám
(3 fő, ebből legalább kettőnek tudományos
fokozattal kell rendelkeznie), és teljesül a
publikációs elvárás: az utolsó 3 évben leg-
alább 6 referált közlemény. A laboratóriu-
mot az Intézeti Tanács hozza létre. Jelen-
leg az alábbi laboratóriumok működnek a
Kémiai Intézetben:

� Elektrokémiai és Elektroanalitikai La-
boratórium (EEL)

� Elméleti Kémiai Laboratórium (EKL)
� Fizikai Fémorganikus Kémiai Labora-

tórium (FFKL)
� Határfelületi és Nanoszerkezetek La-

boratóriuma (HNL)
� Kémiai Informatikai Laboratórium

(KIL)
� Kiroptikai Szerkezetvizsgáló Labora-

tórium (KSzL)

� Kolloid és Szupramolekuláris Rend-
szerek Laboratóriuma (KSzRL)

� Környezetkémiai és Bioanalitikai La-
boratórium (KBL)

� Magkémiai Laboratórium (ML)
� Molekulaspektroszkópiai Laboratóri-

um (MSL)
� Nemlineáris Kémiai Dinamika Labo-

ratórium (NKDL)
� Reakciókinetikai Laboratórium (RKL)
� Szerkezeti Kémiai és Biológiai Labo-

ratórium (SzBKL)
� Szerves Szintézisek Laboratóriuma

(SzSzL)
� Szilíciumorganikus Kémiai Laborató-

rium (SzKL)
� Elválasztástechnikai Oktatási és Ku-

tatási Laboratórium (EKOL)
Különleges fontosságú az EKOL, ame-

lyet 2011-ig a Kromat Kft. és a Wessling Kft.
együtt finanszírozott, 2011-től a Wessling
Kft.-é ez a feladat, és a szerződésben rög-
zített együttműködés keretében több nagy
értékű, európai szinten is modern elvá-
lasztástechnikai berendezés szolgálja a kö-
zös oktatási és kutatási témákat.

A fentiek mellett szintén laboratórium-
ként működik két MTA-kutatócsoport:

� MTA–ELTE Fehérjemodellező Kuta-
tócsoport

� MTA–ELTE Peptidkémiai Kutatócso-
port

Az Intézetet az igazgató vezeti, akinek
feladata az intézet képzési tevékenységé-
nek irányítása; a tudományos kutatómun-
ka és publikációs tevékenység elősegítése,
összehangolása, kutatásszervezési felada-
tok megoldása és a pályázati tevékenység
ösztönzése; az intézet személyzeti politi-
kájának, pénzügyi és helyiséggazdálkodá-
sának és adminisztrációjának irányítása,
valamint az Intézet külső kapcsolatainak
ápolása. Az igazgató munkáját egy oktatá-
si és egy kutatási igazgatóhelyettes segíti.

Az Intézet legfelsőbb döntéshozó szerve
az Intézeti Tanács. A Tanács oktatási és ku-
tatási vonatkozású döntéseit az Oktatási Bi-
zottság és a Tudományos Bizottság készí-
ti elő. Személyi és koncepcionális kérdé-
sekben az igazgató a Professzori Tanácsra
is támaszkodik.

A tanszékek és laboratóriumok mente-
sülnek az adminisztrációtól: a pénzügyi és
munkaügyi feladatokat az intézeti titkár-
ság látja el.

Az Intézet személyi állománya magasan
kvalifikált. Jelenleg 4 akadémikus és 16 MTA
doktor dolgozik az Intézetben, a habilitál-
tak létszáma 30, tudományos (PhD) foko-
zattal 85 fő rendelkezik. Felsőfokú vég-
zettséggel rendelkező dolgozóink teljes lét-

száma 100, ebből állandó álláson 69 okta-
tónk van. Jelen pillanatban PhD-képzésben
87 hallgatónk vesz részt, ebből 41 az álla-
milag finanszírozott hallgatók száma.

Oktatási tevékenység 

A Kémiai Intézet számos szak tárgyainak
oktatását szervezi és végzi. Ezek közül a
kémia, a biológia, a földtudományi, a kör-
nyezettan és a fizika alapszak; a vegyész,
a biológus, a környezettudományi, az anyag-
tudományi és a geológus mesterszak; va-
lamint a kémiatanárok és a gyógyszerész-
hallgatóknak a Semmelweis Egyetemmel
együttműködésben történő képzése (lásd
lent) folyik a legnagyobb óraszámban. A
Kémiai Intézet feladatai közé tartozik egyes
speciális szakmai továbbképzések szerve-
zése is, különös tekintettel a kémia okta-
tására a középiskolákban. Az Intézet gon-
dozásában folyó kémia alapképzés (kémia
BSc) és a vegyész mesterképzés (vegyész
MSc) tantervében különösen nagy hang-
súlyt kapnak a gyakorlati képzést adó tár-
gyak. Ezek közül a legfontosabbak a labo-
ratóriumi gyakorlatok. Az intézet számos
jól felszerelt, korszerű oktatási/hallgatói la-
boratóriummal rendelkezik. Az oktatott
tananyag kialakításában fontos szerepe
van a gyógyszeripar, a vegyipar és a gaz-
dasági élet más képviselőivel történő rend-
szeres konzultációknak. Az intézet oktatá-
si profiljához legszorosabban köthető sza-
kok közül a kémia alapszakon a hallgatók
a vegyész és a kémiatanári szakirányt vá-
laszthatják, míg a vegyész mesterszakon a
jelenleg akkreditált öt szakirány a gyógy-
szerkémia, az anyagtudomány, a szerke-
zetkutató, az analitika és a preparatív ké-
mia. Mindkét képzési szint eleget tesz a
legszigorúbb nemzetközi követelmények-
nek: a kémia alapszakon végzett hallgatók
Eurobachelor, a vegyész mesterszakon vég-
zettek pedig Euromaster diplomát is kap-
nak.

Intézetünk hagyományos oktatási fel-
adata még részvétel a gyógyszerészhallga-
tók kémiai alapképzésében, amely Than
Károly Vegytani Intézetének létrehozása
óta a mai napig folyamatos. A budapesti
tudományegyetem korábbi intézetvezetői
közül Than Károly, Winkler Lajos, id. Len-
gyel Béla, Szebellédy László, Széki Tibor,
Erdey-Grúz Tibor, Schulek Elemér is gyógy-
szerész diplomával rendelkezett. Az ELTE
és a SOTE szétválását követően a gyógy-
szerészképzést az Orvostudományi Egye-
tem Gyógyszerésztudományi Kara vette át
és koordinálja, de a gyógyszerészek kémiai
alaptantárgyai közül az általános kémia, a
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szervetlen kémia, a kvalitatív analitikai
kémia, a kvantitatív analitikai kémia, a fi-
zikai kémia és a kolloid kémia – az ELTE
és SE rektorainak szerződésben foglalt
megállapodása alapján – továbbra is Inté-
zetünkben folyik. A jelenlegi tanévben
(2010/2011) tanszékeinken összességében
magyar nyelven 350, angol nyelven 50 kül-
földi gyógyszerészhallgató tanul. A két egye-
tem között ma is szoros a kapcsolat az ok-
tatói állomány tekintetében: számos gyógy-
szerész végzettségű oktató dolgozik a Ké-
miai Intézetben, és több vegyész végzett-
ségű szakember dolgozik az orvosegyete-
men. Az ELTE Kémiai Intézete és a SE
Gyógyszerésztudományi Kara közötti együtt-
működés kiterjed a közös kutatások és a
tudományos utánpótlás nevelésének (TDK-
és PhD-munkák) területére is.

Oktatási feladataink között tartjuk szá-
mon a közép-, sőt általános iskolások szá-
mára tartott professzionális ismeretter-
jesztést és tehetséggondozást. Egyik leg-
népszerűbb rendezvényünk a Tarczay György
által szervezett „Alkímia ma” (http://www.
chem.elte.hu/pr/alkimia_ma.html), ame-
lyen sok oktatónk tartott nagy sikerű elő-
adást és/vagy kísérleti bemutatót. A csü-
törtök délutánonként szervezett alkalma-
kon az aktuális kémiai témák megbeszélé-
se után 45–50 perces előadás hangzik el a
kémia egy-egy érdekes fejezetéről, majd
látványos kísérleti bemutatókkal igyek-
szünk felkelteni a hallgatóság érdeklődé-
sét. Ez a rendezvényünk hivatalosan akk-
reditált tanártovábbképzésként is műkö-
dik, de egyaránt nyitott a középiskolás
korosztály és a felnőtt közönség előtt. Ki-
fejezetten középiskolások számára tartjuk
az „Észbontó” (http://www.chem.elte.hu/
pr/eszbonto.html) című sorozatot, míg az
általános iskolások körében ennek kistest-
vére, az Észbontogató (http://www.chem.el-
te.hu/pr/eszbontogato.html) előadásaink
népszerűek.  Mindkét sorozat lelke Róka
András. Ezek mellett a heti/havi rendsze-
rességgel szervezett rendezvények mellett
az Intézet részt vesz az országos szintű
„Kutatók éjszakája” sorozatban, az ELTE
Természettudományi Karának Nyílt nap-
jain, és képviselteti magát az „Educatio” ki-
állításokon.

A Nemzetközi Kémiai Diákolimpia ha-
zai csapatának felkészítése, valamint a Ké-
mia OKTV kísérleti fordulójának szervezé-
se is Intézetünkben zajlik. A fő szervezők
Magyarfalvi Gábor és Tarczay György.
2008-ban a Kémai Intézet adott otthont a
Nemzetközi Diákolimpiának, a szakmai ve-
zető Szepes László volt.

Intézetünk több munkatársa vállal men-

tori tevékenységet a „Kutatódiák” mozga-
lomban is (jelenleg két középiskolás jár
hozzánk).  Feltétlenül említést érdemelnek
a Láng Győző és munkatársai által szerve-
zett „nyílt laborok”, amelyek keretében
középiskolás diákok – megfelelő felügyelet
mellett – részt vehetnek egyes, egyetemis-
táknak tartott tanrendi laboratóriumi fog-
lalkozásokon, valamint a Szalay Luca által
koordinált érettségi előkészítők, amelye-
ken a kémiából érettségizni kívánók az eh-
hez szükséges kísérleti munkát gyakorol-
hatják. Oktatóink ezen kívül is gyakran
tartanak laborbemutatókat, rendszeresen
állnak az Intézetet látogató középiskolások
és tanáraik rendelkezésére, de szervezetten
utaznak fővárosi és vidéki középiskolákba
is előadások és kísérleti bemutatók tartá-
sa céljából. Ezt a szerteágazó tevékenységet
Intézetünk PR-bizottsága tartja kézben. 

Kutatás az Intézetben

A Kémiai Intézetben mintegy 70 főállású
oktató és kutató van, mellettük átlagosan
30 fő van alkalmazásban pályázati támo-
gatásból, illetve tartozik valamelyik MTA-
kutatócsoporthoz. A Kémiai Intézet mun-
katársai jellemzően évente 190–200 cikket
jelentetnek meg. Ez a kutatónkénti átlag
két közlemény/év megfelel az MTA kuta-
tóintézetek hasonló adatának annak elle-
nére, hogy az ELTE Kémiai Intézetében a
munkatársak munkaidejének jelentős ré-
szét az oktatás köti le. Az Intézet oktatói
és kutatói korábban megjelent cikkeikre
évente összesen mintegy 2700 új, függet-
len hivatkozást kapnak. Amint azt egy
nemrégen megjelent tanulmány jelezte
(Magyar Tudomány, 2008/08, 984. oldal),
a kémia területén a publikációs mutatók
(hivatkozások száma, Hirsch-index, összes
impakt faktor) szerinti sorrendben a hazai
élbolyba tartozó 30 kutató közül mintegy
10 az ELTE Kémiai Intézet professzora.

A kutatáshoz pénzügyi támogatásra is
szükség van, és az ELTE Kémiai Intézet
kutatói évente mintegy 400 millió forint
kutatási támogatást használnak fel. A tá-
mogatást nyújtó szervezetek egy része ha-
zai (OTKA, NKTH), másik része külföldi,
ilyenek például az EU kutatási keretprog-
ramok. Összegszerűen kisebb, de nagyon
fontos részt tesznek ki a vállalatoktól ere-
dő kutatási megbízások.

A magyar kutatóegyetemek 2010-ben
viszonylag jelentős támogatást kaptak ku-
tatási céljaik megvalósítására. Az ELTE ál-
tal kapott támogatás a Kémiai Intézet mun-
káját is segítette. Korábban műszerpar-
kunk még a magyar akadémiai intézetek

műszerezettségétől is jelentősen elmaradt.
A kutatóegyetemi támogatás segítségével
2010-ben több kémiai szerkezetvizsgáló
műszert tudott az ELTE Természettudomá-
nyi Kara beszerezni [transzmissziós elekt-
ronmikroszkóp (TEM), kétsugaras pásztá-
zó elektronmikroszkóp (SEM/FIB), szup-
ravezető mágnessel ellátott 700 MHz-es mag-
mágneses rezonancia spektroszkóp (NMR)].
Ez utóbbi berendezés az ország második
legnagyobb (alapkutatási területen a leg-
nagyobb) teljesítményű NMR-készüléke.

Az Intézetben ezeken kívül is számos
más értékes műszer is található. Ezek tel-
jes körű felsorolása helyett példaképpen
említjük meg a régebbi 500, ill. 260 MHz-
es NMR-készülékeket, amelyek a napi ké-
miai rutinméréseket segítik, az atomab-
szorpciós spektrométert, az AFM beren-
dezést, a dinamikus fényszórásmérőt, a
fehérjekrisztallográfiára alkalmas röntgen-
készüléket, a Fourier-transzformációs IR-
és vibrációs cirkuláris dikroizmus (VCD)
berendezéseket, a kvarckristály-nanomér-
leget, a TXRF-spektrométert, a tüzelőa-
nyagcella-vizsgálóberendezést, valamint az
elméleti kémiai kutatásokat és molekula-
modellezéseket segítő több nagy teljesít-
ményű számítógép-klasztert.

A Kémiai Intézet 16 kutatólaboratóriu-
mában és két ELTE–MTA kutatócsoport-
jában mindenhol jelentős, több helyen pe-
dig világszínvonalú és világszerte elismert

kutatómunka folyik. A nagy nemzetközi
visszhangot kiváltó alapkutatási eredmé-
nyek (pl. a Science és a Nature folyóiratok-
ban megjelent közlemények) részletes fel-
sorolása helyett megemlítjük a leglátvá-
nyosabb alkalmazott kutatási eredményt,
a HYGO hidrogén tüzelőanyag-cellával mű-
ködő villanyautó fejlesztését, amelyet Inzelt
György kutatócsoportja végez. Ez az autó
az elmúlt három évben az alternatív hajtá-
sú járművek versenyén több díjat is ka-
pott: a győri Széchenyi-futamon elnyerte
a prototípus I. díjat, a leginnovatívabb jár-
mű díját és több különdíjat is. ���

A KÉMIA KIVÁLÓSÁGAI

A HYGO díjnyertes tüzelőanyag-cellás autó
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A középiskola, ahol tanultam, a Szombat-
helyi Állami Nagy Lajos Gimnázium volt
(eredetileg Szombathelyi Premontrei Ren-
di Szent Norbert Gimnázium). A középis-
kola utolsó évében két kiváló tanáregyéni-
ség, Komlóssy Ágoston és Biró Karola a
tanulnivágyás örömével és a megszerzett
tudás adta önbizalommal vértezett fel.

A Nagy Lajos Gimnázium tanári kara
szerencsére néhány kiváló tanárt kapott a
Szombathelyi Állami Faludy Ferenc Fő-
gimnáziumtól. (Itt végzett Pungor pro-
fesszor úr néhány évvel korábban, és a ké-
miát Komlóssy Ágoston tanár úr tanította
neki is.)

Komlóssy Ágoston osztályfőnököm lett,
és biológia-kémia tanárom az első két
gimnáziumi évben. Tiszteltük, szerettük,
és az élet nagy dolgairól tőle nagyon sok
útmutatást kaptunk. Elvitték tőlünk, mert
akkor túltengett az „éberség”, de szeren-
csére kiváló osztályfőnököt kaptunk Biró
Karola személyében, aki matematika-fizi-
ka tanárunk is lett, és elvitt bennünket az
érettségiig.

Emlékeimben ők maradtak a középis-
kolai tanulmányaim igazi tanáregyéniségei
annak ellenére, hogy érdeklődésem na-
gyon erős volt a magyar irodalom és a
klasszikus zene iránt. Utóbbi sokáig elkí-
sért, mert a Szombathelyi Zeneiskolában
nagyon jól megtanultam hegedülni, és a
város zenekarában sok hangversenyen ját-
szottam. A skála Bachtól Bartókig terjedt.
A zenehallgatás ma is kedvenc időtöltésem.
Sajnos ma már csak passzív rajongója va-
gyok a jó zenekari muzsikának és az ope-
ráknak.

Életemnek ez volt a leggondtalanabb sza-
kasza.

Milyen a jó kémiatanár? Az említett
Komlóssy tanár úr két évig tanította a ké-
miát, teljesen félretéve a hivatalos tanköny-
veket, saját jegyzeteiből tartotta az órákat.
Hallatlan szuggesztivitással nemcsak a ké-
mia szeretetére, hanem arra is megtaní-
totta azokat, akiket lehetett, hogy a tisz-
tesség, a becsület az életben a legfonto-
sabb emberi tulajdonságok. Külön figye-
lemmel kísérte néhány általa tehetséges-
nek ítélt tanítványának eredményességét
nemcsak a kémiában, hanem az összes ta-
nult tárgyban is. Ma is büszke vagyok, ha

arra gondolok, hogy ennek a kiemelt fi-
gyelemnek egyik alanya lehettem. Így let-
tem kitűnő rendű tanulója az osztályom-
nak, és ezt az egész gimnáziumi tanulmá-
nyaim során megőriztem. 

Az érettségi utáni ünnepségen kiosztott
„Kitűnő tanuló” érdemérem tágra nyitot-
ta előttem az egyetemi tanulmányok ka-
puját. Bármelyik egyetemre felvételi nélkül
bekerülhettem.

A kémiát nem csak a tanárom kiválósá-
ga miatt szerettem, de amit tőle tanultam,
arra indított, hogy az ELTE vegyész szaká-
ra iratkozzam be. 120-an voltunk, kb. 80-an
végeztünk. 

Szerettem volna tanár lenni? A tanári pá-
lya eredetileg nem vonzott, mert a gondol-
kodásomban túlságosan fárasztónak érez-
tem egy-egy tárgyban az anyag folyama-
tosan ismétlődő napi, heti előadásának, a
folyamatos számonkérésnek fárasztó mo-
notonitását. Ennél sokrétűbb feladatra pró-
báltam felkészíteni magam.

Az egyetemen aztán láttam, hogy taní-
tani milyen felkészültséget igényel és az
ismeretanyag folyamatos megújítását je-
lenti. Hadd említsek meg egyetemi taná-
raim és gyakorlatvezetőim közül néhányat,

Kémia évi beszélgetés 
Farsang Györggyel, az ELTE
egyetemi tanárával

VEGYIPAR ÉS KÉMIATUDOMÁNY

Farsang Györgyöt „tanár úrnak” szólítják a már szintén tanárkorú, megőszült egykori tanítványai és barátai is. Ha
nincs jelen, akkor is. Ott tanított, ahol őt is oktatóvá, majd egyetemi tanárrá indította a híres Schulek-intézet, az
ELTE Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszéke. Egész alkotó életét a tanszéken töltötte, ahonnan hat évvel ezelőtt,
hetvenéves korában vonult vissza. Figyelme és érdeklődése a társadalmi események, a szakmai, tudományos törté-
nések és egykori diákjai, majd barátai sorsa iránt most is rendkívüli, akár csak emlékezőképessége. A csendes és tár-
gyilagos szemlélődés és igazi, analitikusi alázattal művelt szorgalom jellemezte, és talán ez is oka annak, hogy a
látványos, zajos siker és a hivatalos elismerés ritkán adatott meg neki. Talán nem ismerte professzortársa, a szintén
ELTE-s tanár, Kucsman Árpád idézetét: „Magyarországon nem szabad szerénynek lenni, mert komolyan veszik…”
Farsang tanár úr úgy érzi talán, hogy a sors nem volt igazságos hozzá, de bizonyára azt is tudja, hogy az ezernyi
tanítvány szeretete és emlékezete a legfontosabb. És ezek a tanítványok (vegyészek, tanárok, gyógyszerészek) ma is
érdeklődve hallgatják gondolatait múltról és jelenről.

Hallgassuk meg hát néhány baráti kérdésre adott válaszát.1

1 Úgy érzem, a kérdéseket nem szükséges leírnom, mert
Farsang tanár úr válaszai a fontosak. (T. P.)
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akik talán a legtöbbet adták a hallgatóik-
nak: Cornides István tanár úr a fizikát ta-
nította. Bruckner professzor úr a szerves
kémia előadója, egyetemünk akkori legna-
gyobb tanáregyénisége volt, aki mellett két
fiatal tanársegéd, Kucsman Árpád és Kaj-
tár Márton vezették az én csoportomban
a gyakorlatokat. A Buzágh Aladár lenyű-
göző tudományteremtő egyéniségéből ki-
áradó kolloidkémia előadások színvona-
lasságát sajnos kevesen ismerték fel. 

Csodáltam Schulek Elemér professzor
fantasztikus erejét, amivel leküzdve szív-
bántalmait, ragyogó experimentális kész-
séggel mutatta be a legfontosabb analitikai
eljárások szinte mindegyikét. 

Végül, de nem utoljára, az egész élete-
met és a szakmai utamat meghatározó Pun-
gor Ernőre emlékezem, aki az ún. haladó
szervetlen kémia előadásaiban egy sereg
szilárdtest-fizikai elemet is előadott. Ké-
sőbb az ő műszeres analitikai előadásai
fordították érdeklődésemet az analitikai
kémia felé. Így lettem analitikus, nagyon
keveset tudó tanársegédként kezdve pá-
lyámat. 

Mint fiatal, egyetemet végző vegyész,
akkor még csak láttam, hogy az egyete-
men nemcsak kutatnak, de oktatnak is. A
Schulek-intézetben a kutatás nagyobb becs-
ben állt, mint az oktatás, mert az előreha-
ladás a pályán természetesnek vette, hogy
tanítani csak az tud, aki a kutatás révén
egy sereg új dolgot tanul meg. Akkor tud
csak oktatni, még a rutin tárgyakban is,
ha jó eredményei vannak a kutatásban, is-
mereteit rendszerezni tudja, és sokkal töb-
bet megtanul, mint amit akár az előadá-
sokban, akár a gyakorlatokon átad a hall-
gatóknak. Eltérő követelményei vannak az
előadások tartásának és a gyakorlatveze-
tésnek. Az előadott anyagot nemcsak fö-
lényesen kell ismerni, hanem tilos homá-
lyosan elkenni bizonyos részeket. Ezért
kell előre minden részletet pontosan meg-
érteni a tanárnak is, és akkor jó lesz az
előadás. Minden előadásra készülni kell.
Ha valami újat próbálunk az adott tárgy-
körben előadni, az bizony időt igényel a
felkészülésben. Amikor kezdtem a taní-
tást, akkor még lassú volt a tárgy fejlődé-
se, de figyelni kellett, mert ha valami na-
gyon fontos új jelent meg a szakirodalom-
ban, dönteni kellett, mi helyett kell beven-
ni a tananyagba.

A gyakorlatok vezetése könnyebb volt,
különösen a klasszikus analitikában. Kon-
centrálva kellett figyelni a hallgatókra, mert
az analitikai kémiai gyakorlat, mint min-
den kémiai manipuláció, veszélyes üzem.
Soha nem szabad elfelejteni, hogy sok

hallgató először végez el egy megadott ké-
miai gyakorlatot. A tapasztalatlanságot pe-
dig állandó veszély is kísérheti. 

A gyakorlatokon lehet igazán megis-
merni egy-egy hallgató képességeit. A fe-
leltetéseknél az elméleti felkészülés, a gya-
korlati munkavégzésből pedig a manuális
ügyesség mutatkozik be az oktató tanár
számára. Ilyenkor rangsorol a tanár, és
látni lehet, kiből milyen szakember lesz. 

Hogy milyen az ideális tanár-diák kap-
csolat, arra nem könnyű válaszolni, mert
minden ember más, és minden évfolyam
individuumok halmaza. A legfontosabb,
hogy a tanár a felkészültségével minél
több hallgatója elismerését kivívja. A gyen-
gébb hallgatóknak segíteni kell, a kiváló-
kat pedig nagyobb követelmények elé kell
állítani. Áll ez a vizsgáztatásra, a felelte-
tésre és a gyakorlatokra is. Teher alatt nő
a pálma, ezt az oktatás minden területén
érvényesíteni kell, hisz’ azok, akik elvégzik
az egyetemi tanulmányaikat, végül is egy
speciális kémiai szakterületen kell, hogy
megállják a helyüket, és ezt a felelősséget
a tanárnak is viselnie kell. A diákok a
szakmai jövő letéteményesei, és ennek meg-
felelően kell a tanárnak minél több energi-
át befektetni a jövő generációjának felké-
szítésébe. 

Szűkebb szakterületem az elektroanali-
tika és az elektrokémia. Az analitikai tan-
széken azonban kiemelkedő nedves anali-
tikai kutatás is folyt, amiről csak annyit
szeretnék elmondani, hogy a tanszék há-
rom nagy csoportjában, annak fénykorá-
ban (a 60-as, 70-es években) a klasszikus
analitika minden területét művelték. Ki-
emelkedő volt a Schulek professzor cso-
portjának bravúros jodometriás tevékeny-

sége: Barcza Lajos, Burger Kálmán, Maros
László, Kőrös Endre, Laszlovszky József,
de Pungor Ernő is csodálatos találékony-
sággal dolgoztak ki addig ismeretlen új,
kémiai, főleg jodometriás méréseket. Szá-
mos tanítványuk és munkatársuk is volt,
elnézést, hogy mindenkit nem sorolok fel.
Pungor Ernő mint a tanszék helyettes ve-
zetője volt a motor, aki saját példájával ser-
kentett mindenkit, különösen a modern
analitikai kutatás területein. Neki is saját
csoportja volt, ez főleg műszeres analízis-
sel foglalkozott, elektroanalitikával, de
spektrokémiai módszerekkel is. Nagyon sze-
retett „experimentálni”, kísérletezni Schu-
lek professzorral: sok új módszer elméleti
hátterét gondolták ki közösen.

Török Tibor professzor, akit a magyar
színképelemzés atyjának szoktak nevezni,
emissziós színképelemzési csoportot ho-
zott létre. Az ebben folyó munka megala-
pozta a magyar színképelemzés legelis-
mertebb eredményeit. (Munkatársai Sza-
kács Ottó, Szabó Zoltán, Zimmer Károly
és Kéthelyi József voltak.)

S most vissza a saját szakterületemre,
az elektroanalitikához. Már hallgató ko-
romban az akkori favorit módszerrel, a
polarográfiával kezdtem dolgozni, a híres
Jaroslav Heyrovsky módszerével, amelynek
potenciálvezérelt elektródja a csepegő hi-
ganyelektród volt. Mennyi elméleti rej-
télyt, és sok-sok éven keresztül egyedüli
megoldást jelentett! Nem volt könnyű vele
dolgozni, mert a botkapilláris, amelyen
keresztül a felette elhelyezett higanyoszlop
nyomása préselte ki a higanycseppeket,
sokszor rendetlen csepegést, vagy annak
teljes leállását eredményezte. A kicsepegő
higanyt – mivel gőzei mérgezők – nagyon
nagy gonddal összegyűjtve kellett tárolni. 

A téma, amit kaptam, a nitrogéntartal-
mú szerves heterociklusos vegyületek ka-
talitikus polarográfiás hullámainak vizs-
gálata volt. A hullám tulajdonképpen vizes
oldatokban a protonok leválásából eredő
áram volt, igen komplikált elméleti háttér-
rel. 1962-ig, témavezetőm távozásáig dol-
goztam a témán, és ebből írtam az egye-
temi doktori disszertációmat is.

Az 1962-es év nagy válaszút volt éle-
temben. Pungor professzor egy több em-
berből álló csoport ellene irányuló politi-
kai hecckampányát nem tudta tovább el-
viselni, és elment a Veszprémi Egyetem
frissen alakított Analitikai Kémiai Tan-
székére vezetőnek. Ott azonnal kinevezték
egyetemi tanárnak. Hívott, hogy menjek
vele, de azóta is emlékszem, hogy azt vá-
laszoltam neki: „Professzor úr, ez számod-
ra rövid erőgyűjtés ahhoz, hogy pár év múl-

VEGYIPAR ÉS KÉMIATUDOMÁNY

Farsang György 1994-ben, Velencében, 
az ötödik európai elektro-
analitikai konferencián (ESEAC ’94)
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va visszatérjél Budapestre, mint tanszék-
vezető egyetemi tanár. Számomra irrever-
zibilis lépés lenne, mert fiatal családdal,
frissen szerzett parányi lakással, és emiatt
tele adóssággal, amikor visszatérsz, nem
foglak tudni Budapestre követni.” Igazam
lett. Később még visszatérek erre, mert
visszatérése után lett igazán sokat jelentő
a támogatása, amit mindig éreztem. 

Az egyetem elvégzése után, 1958-ban
családot alapítottam. Feleségül vettem Sza-
bó Zsuzsannát, akivel azóta is boldog há-
zasságban élek. Az ő szerepe életemben
több mint barátság. Megértéséért és ön-
zetlenségéért e helyt is őszinte köszönetet
mondok. 1961-ben született György Tamás
nevű fiunk. Az ő – szintén töretlen – há-
zasságából született Péter nevű unokánk,
1988-ban. Így vált életem teljessé munkám
mellett. 

Említettem, hogy Schulek professzor bi-
zalmát mindvégig élveztem, aki mind a
kutatási, mind az oktatási munkában, igen
nagy feladatokat bízott rám. Egyedül kel-
lett megszervezni a kutatásom további vo-
nalát, és megmondta, hogyan készüljek fel
a kötelező műszeres analízis előadások és
gyakorlatok megszervezésére Szakács Ot-
tó kollégámmal együtt. Nagy csapás volt,
hogy a tanszék pár év múlva vezető nélkül
maradt. A professzori laboratórium kiváló
munkatársainak nagy egyéniségei külön
kutatási irányokat képviselő laboratóriu-
mokat létesítettek: Török professzor szín-
képelemző csoportot, Kőrös Endre izotóp-
laboratóriumot szerelt fel. Egyedül Burger
Kálmán professzor hagyta el a tanszéket.
Ő a szegedi JATE Szervetlen és Analitikai
Kémiai Tanszékének vezető professzora
lett, ahol kiváló koordinációs kémiai kuta-
tási iskolát teremtett. 

Schulek Elemér halálát követően Szabó
Zoltán Gábor akadémikus professzor kap-
ta meg az egykori Schulek-tanszék vezeté-
sét. Feladata nem volt könnyű, mert az ő
kutatási területe a gázreakciók kinetikája
volt. Attól való félelmünk, hogy erre a vo-
nalra állítja át a tanszéket, azonban feles-
legesnek bizonyult.

Néhány jó képességű fiatal munkatárs-
sal elindított a tanszéken egy termoanali-
tikai és egy reflexiós spektrofotometriás
csoportot, vadonatúj műszerekkel. Őt ak-
kor már a Szegeden kialakított, kiváló ké-
pességű, reakciókinetikával foglalkozó cso-
port tagjai hálájukkal vették körül. Az egy-
kori „kormányzógyűrűs” doktort, az Eöt-
vös Kollégium volt diákját Észak-Erdély
visszacsatolása után kinevezték a Kolozs-
vári Egyetem Kémia Tanszéke vezetőjének.
A háború végén menekülnie kellett, és ak-

kor lett a Szegedi Egyetem tanszékvezető-
je. A politikai hajsza miatt, bár budapesti
lakását nem adta fel, Szegeden várta ki,
ameddig a rendszer belátja, hogy ez a ki-
váló tudós és ember többet érdemel. So-
kan gőgösnek tartották, én szerettem ben-
ne az emberi tartást, és azt, hogy rendkí-
vül széles külföldi kapcsolatait kihasznál-
va nagyon sok embernek szerzett hosz-
szabb tanulmányutat. Modern szervetlen
kémia könyve biblia volt, és ezt oktatta a
mi tanszékünk hallgatóinak is, Szervetlen
kémia II. címmel. 

Jómagam készülve az elektroanalitika
oktatására és további kutatására, életem
talán legtöbb örömét hozó éveim előtt áll-
tam. Indulásként elolvastam néhány ra-
gyogó könyvet, és kerestem benne azt,
amivel egyetemi doktorátusom megszer-
zése után folytatni tudnám a kutatásai-
mat. Kétszer hallottam W. Kemula, a Var-
sói Egyetem professzorának az előadását
a függő higanycsepp elektród általa kidol-
gozott, első állandó felületű higanyelekt-
ródjának szinte hihetetlen ötletességet igény-
lő elkészítéséről, és azokról az új módsze-
rekről, amelyeket ezzel az elektróddal le-
hetett először alkalmazni. 

Az egész polarográfiás közösséget meg-
fogta, hogy a nagyon kicsi kimutatási ha-
tár révén a polarográfia (ma már voltam-
metriának nevezzük) addig soha nem hal-
lott lehetőséget ad igen alacsony koncent-
rációjú amalgámképző fémionokat tartal-
mazó oldatok analízisére. Ez volt a később
híressé vált stripping (pásztázó) technika
első bemutatkozása. Emellett előadásaiban
bemutatta néhány szerves vegyület (aro-
más nitrovegyületek) redukciós mechaniz-
musának ún. ciklikus voltammetriás vizs-
gálatát is. Megjelent életemben az analiti-
ka mellett az elektrokémiai kutatás lehe-
tősége.

Elmentem Varsóba tanulni. Boldog vol-
tam, alkalmaztam az újonnan tanult mód-
szereket, de a higany esetében mindig za-
vart, hogy csak redukcióra, negatív poten-
ciáltartományban lehetett alkalmazni. Nem
tudtuk tehát még kicsivel sem túllépni azt
a bűvös határt, amelynél a higany, a mun-
kaelektród anyaga elkezd oldódni, mert
lezárja az ún. polarizálhatósági tartományt.
Sem a szervetlen, sem a szerves vegyüle-
tek kb. 50%-át nem vizsgálhattuk, ha hi-
gany volt a munkaelektród. 

Belevetettem magam az irodalomba, és
megtaláltam R. N. Adams (USA) közlemé-
nyét a szénpaszta elektródról. Ő aromás
aminok, főleg a neurotranszmitterek elekt-
rokémiai oxidációjához használta a grafit-
paszta munkaelektródot, amelyet spektrál

grafit és nujol (paraffinolaj) keverésével ál-
lított elő. 

Elkészítettem a magam grafitpaszta
elektródját, grafitporból és szilikonolajból.
Ragyogóan működött. Elkezdtem vele dol-
gozni. El sem tudom mondani, mekkora
volt az örömöm, amikor kidolgoztam első
stripping módszereimet, az Ag+-, majd a
Mn2+-ionok mérésére, és azokra hivatkoz-
ni kezdtek! A ciklikus voltammetria nélkül
nem sikerült volna a meghatározás, és a
Mn2+ mérésének kidolgozása sok feltétel
igen részletes vizsgálatát igényelte. 

Pungor professzor Veszprémben tehet-
séges fiatal kutatókat gyűjtött maga köré:
koncentrált kutatásba kezdett, az új, po-
tenciometriás, nagy szelektivitású mérő-
elektródok kifejlesztésébe. Egyik kiváló
kutatóját, Havas Jenőt elküldte főmérnök-
nek az addig nagyon gyatrán teljesítő, ma-
gyar elektroanalitikai műszereket gyártó
kisszövetkezetbe, amely a Radelkis nevet
viselte. Havas Jenő nemcsak kiváló kutató,
hanem igazi szervező zseni is volt, és be-
indult Magyarországon a jó minőségű elekt-
roanalitikai műszerek gyártása. A korlá-
tok, amit az elektronikai alkatrészek im-
portjára kimondott COCOM-lista jelentett,
nem tudták megakadályozni a köréje cso-
portosuló konstruktőrök munkáját. Akkor
még az elektroncső- és diódagyártásban
Magyarország nagyon jól állt. A legjobb
egyetemi szakemberek támogatásával, egy-
más után születtek a konduktometria, a po-
tenciometria, a voltammetria, a coulomb-
metria nagyon színvonalas műszerei és
tartozékai. Olyan volt ezek minősége és hí-
re, mint például a spektroszkópiában a ke-
letnémet Zeiss gyár kiváló műszertermé-
keié. El lehetett szakadni a nyugati készü-
lékek nagyon nehéz és drága behozatalá-
tól. Jómagam is ezekből szereltem fel a la-
boratóriumomat, ahol főleg végzős hall-
gatókkal és doktori disszertációt író ve-
gyészekkel dolgoztam.

Ekkor írtam meg társszerzőimmel a
Műszeres analízis könyvünket és a kandi-
dátusi disszertációmat. Boldogan dolgoz-
tam, mert Szabó professzor 1966-ban be-
hívott és egyéves angol SRC-ösztöndíjat
ajánlott fel számomra a London University
egyik fizikai kémiai intézetében. Örömmel
fogadtam el a meghívást, amit a Művelő-
dési Minisztérium akadékoskodása miatt
csak 1967 szeptemberében tudtam elkez-
deni.

Nehéz ma elképzelni azt az érzést, aho-
gyan a londoni Heathrow repülőtéren elő-
ször léptem a „nyugati demokrácia” föld-
jére, a zsarnoki hatalommal irányított sze-
gény szülőföldemről. Az egy év elröpült,
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és miután ott is sikerrel dolgoztam, nyu-
galom szállt meg, mert magyarként láttam,
mennyire jó a kémia oktatásának kialakí-
tott rendszere hazánkban. Ott szereztem
rossz tapasztalatokat a BSc-, MSc- és PhD-
rendszerű oktatásról. Akkor ott már elsza-
kadtak a gyakorlati oktatástól is, inkább
elméletben tanították a kémiát. Laborról
laborra szaladgáltam, hogy az ott dolgozó
sok-sok PhD-hallgatónak segítsek a gya-
korlati problémáikban. Nem sok szervetlen
és szerves kémiát tudtak, és a műszerek-
től is mintha féltek volna. 

Londonban éltem át Csehszlovákia meg-
szállását annak minden előzményével és
legjobb tudósaik exodusával. A Londonba
érkező kutatók legtöbbje továbbment az
Egyesült Államokba, mert Anglia abban
az évben gazdaságának egyik válságát él-
te. Sokat ismertem közülük, mert Prágá-
ban rövid ideig egy konferencián megis-
merhettem a Heyrovsky Intézet több kivá-
ló tudósát. 

Hazajöttem 1968 szeptemberében, és a
laboratóriumomban „albérlőt” találtam.
Több évig „boldogított”, nem sokat törőd-
ve féltve őrzött műszereimmel. Vártak te-
hát, ellopták a tárcámat, amiben az angliai
ismerőseimnek a címei voltak. Az úti be-
számolómat háromszor dobták vissza, mert
a minisztérium szerint nem volt elég rész-
letes. Visszacsöppentem a magyar való-
ságba. De legalább az angol nyelvet eléggé
jól megtanultam. Mehettem kongresszu-
sokra bátran előadni, közleményeimet biz-
tonsággal írhattam angol folyóiratokba. S
a barátaim megmaradtak, ellenségeim pe-
dig kevesen voltak, csak sajnos erősek.
Megpróbáltak beléptetni az MSZMP-be,
amire nemet mondtam. Büntettek érte,
docenssé is csak 1971-ben neveztek ki, ami-
kor már javában főtárgyat adtam elő, és
annak gyakorlatát 1969-ben bevezettem, és
vezettem. Szabó professzor támogatása

nélkül nehezen úsztam volna meg a szelle-
mem szabadságát szolgáló hitvallásomat.

Kutatásomban újabb témát kerestem.
Több műszeres analitikai eljárás kombiná-
lásával megoldottam a para-anizidin elekt-
rokémiai oxidációjának mechanizmusát, a
primeren képződő oxidált dimer pH-füg-
gő bomlásának sztöchiometriájával együtt.
Ha megkérdezné valaki, mi a legsikere-
sebb vizsgálati eredményem, azt hiszem,
hogy ez volt. Ma is büszke vagyok rá. Nagy
segítségem volt ebben a munkámban az
ellenőrzött potenciálon végzett coulomb-
metriás vizsgálat, amellyel elő tudtam ál-
lítani a dimer hidrolízistermékeit, és azok
bomlásának kinetikáját is megismertem.
Tulajdonképpen összeraktam egy mód-
szercsoportot ilyen típusú vizsgálatokhoz,
ami a voltammetriás mérésekből, az el-
lenőrzött potenciálon végzett coulomb-
metriás sztöchiometria megállapításából
és a termékek előállításából, majd azok
analíziséből, esetleges bomláskinetikai mé-
résekből áll, különböző analitikai módsze-
reket alkalmazva.

Ahogy várható volt, Pungor professzor
1971-ben visszajött Budapestre, a BME Ál-
talános és Analitikai Tanszékének vezető-
je lett. Több kiváló tanítványával az első
perctől kezdve igen jó kapcsolatom alakult
ki. Ők nagyon sokat tudtak a potencio-
metria robbanásszerű fejlődéséről és az
ionszelektív elektródokról. Pungor Ernő
tanítványai erre tanítottak engem, én pe-
dig a voltammetriás módszerekkel ismer-
tettem meg őket. Közben megjelent egy
fantasztikus másik analitikai műszer is, a
gázkromatográfia hővezető képességi, majd
rövidesen a folyadékkromatográf (HPLC)
egyelőre UV átfolyó detektorral. Ezek olyan
elválasztástechnikai robbanást jelentettek,
amely főleg a szerves kémiai rendszerek
kutatásában hozott áttörést. A műszerek
gyártásában a magyar ipar sajnos lassú

fejlesztéseket tudott csak felmutatni. A bü-
rokrácia akadékoskodása hatalmas lehető-
séget szalasztott el, amikor Pungor pro-
fesszor mintavevő automatáját, amit az
áramló oldatok analíziséhez dolgozott ki
voltammetriás és potenciometriás detek-
torokkal, nem volt képes menedzselni és a
nemzetközi piacon értékesíteni. Az ötletet
ellopták, és az ún. FIA berendezést a dán
Radiometer cég kezdte el árusítani. Az öt-
let annyira általános analitikai automati-
zálási lehetőséget biztosított, hogy az azo-
nos komponensek méréséhez évekkel ké-
sőbb szinte minden műszeres analitikai
berendezésbe beépítették az ún. mintaka-
russzelt, megfelelő vételezési vezérléssel.
Nagyon nagy csalódás volt ez a sok siker
mellett, mert Pungor Ernő csoportja egy
innovációs laboratóriumban szinte min-
den elvi eredményt ki is dolgozott. Sok-
szor megismétlődő sorsa a magyar talál-
mányoknak.

Jómagam nagyon jó kapcsolatokat tar-
tottam fenn a prágai barátaimmal, és a
Varsói Egyetem analitikai, illetve fizikai
kémiai csoportjával. A nehéz 70-es, 80-as
évek ellenére, rövid tanulmányutakra és
konferenciákra utaztam ki előadásokat
tartani az elért eredményeimről. 

Ekkor már az acetonitril oldószert hasz-
náltam, mert több vizsgálni kívánt szerves
vegyület nem oldódott vízben. A grafit-
pasztát felváltotta az üveges szén- és a pla-
tinaelektród. 

Érdekes feladat volt a tetrazóliumsók
vizsgálata, ahol a termékanalízisben elő-
ször használtam a folyadékkromatográfi-
át. Konstruáltam egy ún. vékonyréteg vol-
tammetriás detektort a folyadékkromato-
gráfiás vizsgálatokhoz, mert annak kimu-
tatási határa jóval meghaladta az UV–VIS
detektorokét. 

Kétévente én szervezhettem az ún. Mát-
rafüredi Elektroanalitikai Konferenciákat,
mint az MTA Elektroanalitikai Munkabi-
zottságának elnöke. Igen kiváló szakembe-
rek jöttek Pungor Ernő hívására, és a kon-
ferenciák anyaga megjelent az Akadémiai
Kiadónál. Kölcsönösen értékesek voltak
azok az ismeretek, amikhez az előadások
révén mind a magyar, mind a külföldi részt-
vevők hozzájutottak. 

A pangás évei a 80-as években a tudo-
mányt is elérték. „Áthidalásként” két jegy-
zetet írtam, ami több évemet lefoglalta.
Utólag nem bánom, mert az egyik valóban
jól sikerült: a legmodernebb elektroanali-
tikai módszerek alapjait foglaltam össze
benne.

Akkor már nagyon aktuális volt szá-
momra az akadémiai doktori értekezésre
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való intenzív felkészülés, és ehhez korábbi
munkám mellett, új területekre is ki kellett
terjeszteni a kutatási tevékenységemet. Pun-
gor professzor sokat kérdezgette ebben az
időben, hogy mikor adom már be a disz-
szertációt. Nem tudhatta, hogy egyik kol-
légám soha nem bocsátotta meg nekem,
hogy a politikai elkötelezettségtől távol
tartottam magamat, és tudtam, hogy a
hátam mögött milyen erők munkálkodnak
a disszertálásom megakadályozásában. Ab-
ban az időben megjelent a laboromban egy-
más után néhány kiváló felkészültségű fia-
tal kolléga és hallgató. Ők megtanítottak
arra, hogyan lehet jól felhasználni a tudo-
mány új eszközét, a számítógépet bonyo-
lult elektroanalitikai, elektrokémiai problé-
mák megoldására. Magyarországon addig
soha nem művelt területre vezetett az ún.
mikroelektródokkal való munka, amit be-
vezettem néhány komplikált gyakorlati prob-
léma megoldásába, ami egyre inkább elvitt
az elméleti elektrokémia területe felé.

A nyolcvanas évek végén a történelem
szele már örvendetes változások felé vitte
a magyar egyetemi életet is. 1989-ben el-
mentem Dániába, az egyik legkiválóbb szer-
ves elektrokémikus, Prof. Henning Lund
laboratóriumába három hónapra, aki meg-
engedte, hogy az ott töltött idő alatt saját
témámon dolgozhassak. Jártam már több,
nagy hírű egyetem laboratóriumában, de
azt a fegyelmezett munkát és szervezett-
séget, amit ott láttam, soha sehol másutt
nem tapasztaltam. A PhD-hallgatók rend-
kívüli szorgalommal dolgoztak. Pénteken
Lund professzor kiosztott egy-egy nehéz
modern közleményt elolvasásra, amiről a
keddi szemináriumon kellett beszámolni,
és együtt vitattuk meg. Hétfőre A. J. Bard
„Electrochemistry” könyvének egy-egy ré-
szét kellett megtanulni és diszkutálni. Kedd
délutánonként többször az akkori legkivá-
lóbb elektrokémikusok tartottak egy-egy
előadást. Így ismertem meg C. Amatore
professzort, aki a mikroelektródok hasz-
nálatára tanította meg a csoportot, később
egyik doktoránsom másfél évet dolgozha-
tott vele. Lund professzor délután 5 órakor
elment, mi pedig dolgoztunk késő estig,
szombaton és vasárnap is. Az eredményes
munkához kiváló segédszemélyzet és a
legmodernebb műszerpark állott rendel-
kezésünkre. A termékanalízishez folyadék-
kromatográf, IR-spektroszkóp és NMR-ké-
szülék volt az intézetben. Odaadtuk a pre-
parátumot, és másnap megkaptuk a spekt-
rumokat. Gazdag ország volt Dánia, és be-
csületes kemény munkára szoktatta polgá-
rait, akik ott akartak boldogulni. Vissza-
emlékeztem a kezdő éveimre, amikor kicsit

hasonló élményekben volt részem, csak
egy kirabolt, szegény ország lehetőségei
között.

Hazajöttem: itthon is már a szabadság
szele fogadott, és 1989 felejthetetlen őszé-
nek eseményei. Az 1990-ben alakult első
kormány tagja lett államtitkári minőség-
ben, mint az OMFB elnöke, Pungor pro-
fesszor, aki megindította az egyetemeken
folyó kutatások anyagi támogatását. El-
kezdődött az egyetemeken is a jó minősé-
gű műszerek beszerzése, és megszűnt a CO-
COM-lista. Visszaszorultak – ha lassan is –
azok az emberek, akik korábban akadá-
lyozták a kutatás szabadságát. 

Keményen nekiláttam a munkának, és
1992-ben megvédtem akadémiai doktori
értekezésemet. Több kiváló fiatal dokto-
ránsom segítségével olyan színvonalú
munkát tudtam végezni, akkor már digi-
tális műszereimmel, mikroelektródokkal
és gyors polarizációs módszerekkel, hogy
mehettem bátran magas színvonalú kon-
ferenciákra meghívott előadóként. 

1994-ben habilitáltam, és kineveztek egye-
temi tanárnak. Felértem hát hosszú uta-
mon választott szakmám csúcsára. Nem
sok adminisztratív munkát vállaltam, csak
amit nem lehetett elkerülni. A közelgő vihar
szelét éreztem. Bekövetkezett 1994, majd
1995, a „Bokros-csomag”. Soha borzalma-
sabb „kaszálása” nem volt a tehetséges egye-
temi és kutatóintézeti embereknek. Ma is
szégyellem magamat, hogy a nyarakat Ame-
rikában töltő tanszékvezetőm rábeszélésé-
re tanszékvezető-helyettesként elvállaltam,
hogy e-maileken közvetítsem barátaim és
kollégáim felé az általa hozott kényszerű
verdikteket. 

Senkihez nem tudtam fordulni. Atyai ba-
rátom, Pungor Ernő akkor már a Bay Zol-
tán-kutatóintézet vezetője volt, s elég ter-
het jelentett számára a Műegyetemen ma-
radt csoportjának védelme. 

S dolgozni kellett tovább, mert – a meg-
fogyatkozott létszám miatt is – megsok-
szorozódott a munka. Abba temetkeztem,
különben összeroppantam volna. Több jó
doktori értekezés készült még ekkor is,
mert az OTKA-támogatás megmaradt. A
kutatási munkám akkor már kizárólag a
p-szubsztituált halogenoanilinek acetonit-
ril oldószerben végzett oxidációs mecha-
nizmusának a feltárása volt. Sokat segített
az eredmények elérésében, hogy gyors po-
larizációra alkalmas berendezés hardver-
és szoftverrészét építettük, illetve írtuk meg. 

A műszeres gyakorlatok modernizálása
is egyre több munkát adott. Általánossá
lett a számítógép-vezérlésű és adatfeldol-
gozó szoftverrel működő műszerek alkal-

mazása. Elkezdődött a nagy teljesítményű
műszerek egymáshoz kapcsolásával kiala-
kított, korábban elképzelhetetlen szelekti-
vitású és kimutatási alsó határok elérését
lehetővé tevő módszerek rutin alkalmazá-
sa. Sokat lehetne erről írni, de a kémia évé-
ben bizonyosan jelennek meg részletes
műszerezéstörténeti leírások is.

Belefelejtkezve a munkába jött el 2005,
amikor nagyra becsült rektoromtól, Kling-
hammer István professzor úrtól megkap-
tam az „obsitot”, kb. harminc hasonló, a
70. születésnapját ünnepelni készülő egye-
temi tanár kollégámmal együtt. Szomorú
percek voltak ezek, az élet értelmét jelen-
tő munka befejező aktusát jelentették.
Még megtartottam az óráimat, és a sze-
meszter végén levizsgáztattam… Még szi-
gorlatoztattam azokat a hallgatókat, akiket
jómagam tanítottam az elektroanalitikára.
„Consummatum est.”

Néhány szót szeretnék mondani a bará-
taimról, akik sokat jelentettek életemben
és pályámon. Sajnos legtöbbjükről csak
múlt időben beszélhetek. Korai éveimtől
kezdve elfogadtam a felém kinyúló baráti
kezet, sajnos sokat 1948, majd 1956, a tör-
ténelem két vihara elszakított tőlem. Kül-
földre mentek. Néhányukkal még tartom
a kapcsolatot. Érettségi találkozókon ösz-
szefutunk, de a barátság igazi éltető ele-
mének nem kedvez a távolság, még az in-
ternet sem. Egyetemi éveinkben megta-
nultuk egymás barátságát becsülni, de az
érdeklődési kör eltávolodása nem tett jót a
barátságoknak.

Néhány igazi barátság a munkahelyemen
szövődött. Első diákom, akit doktoráltat-
tam, élete végéig őszinte jó barátom ma-
radt. Az igazi nagy és hosszú barátságot a
munka és a kölcsönös megbecsülés mellett
a közös nagy szenvedély, a balatoni horgá-
szatok évente ismétlődő feledhetetlen hetei
hozták meg. Maros László, akivel mindent
meg lehetett beszélni – néha hatalmas vi-
tákban, pláne ha szakmáról volt szó –, né-
hány éve elment. Sokat gondolok rá ma is.

Néhány kedves régi barátommal, tanít-
ványommal felhívjuk egymást, ha születés-
napunk van, vagy ünnepelünk húsvétot, ka-
rácsonyt, új évet. Ezek megmaradtak az élet
kellemes pillanatainak. Pungor professzor
úr nem barátom, hanem mesterem volt. Ta-
nítványainak szeretetét és megbecsülését,
aggódását sokszor érzem megnyilvánulni
ma is. Mindenki, aki jóindulattal közeledett
felém, hasonló fogadtatásra talált. 

Az elvégzett munka nyugalma, az embe-
rek és a természet szeretete életem legna-
gyobb ajándéka. 

Az interjút készítette: Tömpe Péter
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racionális hatóanyag-tervezés fogal-
ma alatt manapság a modern gyógy-

szertervezés teljes folyamatát értjük, mely
magában foglalja a molekuláris patomecha-
nizmus ismeretében történő célmolekula-
kiválasztást, a célmolekula validálását, a
strukturális biológia, a molekulamodelle-
zés, a szerkezet-hatás összefüggések vizs-
gálata, illetve farmakofór modell alapján
történő hatóanyag-kiválasztást és a hatás-
tani, illetve farmakológiai optimalizációt.

A modern gyógyszerkutatás frontvona-
lának tekinthető jelátviteli terápia (meg-
honosodott angol kifejezéssel: szignál-
transzdukciós terápia) a patológiás álla-
potok döntő részének hátterében meghú-
zódó jelátviteli zavarokat igyekszik kikü-
szöbölni, illetve a hibás jeleket gátolni. A
szignál-transzdukció a sejtek közötti és a
sejten belüli kommunikáció alapvető fon-
tosságú mechanizmusa. Hírvivő csatornák
láncolatát alkotva a sejtmagba közvetíti a
környezet felől érkező információkat, s ez-
által a változó kívánalmaknak megfelelő-
en képes befolyásolni, illetve összehangol-
ni a sejtek életfunkcióit. Az utóbbi évek ku-
tatásai nyomán világossá vált, hogy ezen
jelátviteli utak kóros működése – az ebben
involvált gének és fehérjemolekulák kü-
lönböző veleszületett, szerzett vagy inter-
akcióban indukált defektusai révén – a
legkülönbözőbb patológiás állapotok kór-
oktanában játszanak meghatározó szere-
pet, ilyenek például a daganatos, gyulladá-
sos megbetegedések, illetve az érelmesze-
sedés. Ezen kórállapotok közös jellemzője,
hogy a hibásan működő átviteli egységek,
például a legfontosabb jeltovábbítási me-
chanizmusnak tekinthető foszforilációt vég-
ző kináz enzimek „hibás” jeleket generál-
nak. Ezek a fehérjék gyógyszerfejlesztési
célpontoknak tekinthetők, s abban az eset-
ben, amikor a betegség-mechanizmus hát-
terében a fehérjemolekula kóros működé-
se igazolható, „validált célmolekuláról” be-
szélünk. A humán genom projekt után a

„poszt-genomikus” érában egyre több ilyen
szerkezetileg és működésében jól leírt te-
rápiás célpont ismert, s várhatóan egyre
több válik ismertté a közeljövőben. A hu-
mán genom kb. 25 ezer génjéhez az előrejel-
zések szerint kb. 250–300 ezer fehérje tar-
tozik, amelyek transzkripciós, illetve transz-
lációs reguláció és poszttranszlációs modi-
fikáció révén jönnek létre (jelátviteli ha-
tás!). Figyelemre méltó, hogy ezen fehérjék
kb. 20–25%-a vesz részt a jelátvitelben.

Mai ismereteink szerint az inter- és int-
racelluláris jelátviteli mechanizmusok na-
gyon összetett és komplex hálózatot alkot-
nak, ahol az egyes elemek, a protein-pro-
tein kölcsönhatások folyamatosan változ-
nak, és vannak ugyan preferált kapcsolatok,
de minden proteinnek a sejten belül is nagy-
számú kapcsolódási pontja és lehetősége
van (kicsit az emberi kapcsolati rendsze-
rekhez hasonlóan). A patológiás állapotok
hátterében lévő jelátviteli zavarok, például
az onkogenezis során meghatározó jelen-
tőségű onkogenikus (proliferációs) jelek
beazonosításának is az a nehézsége, hogy
egy ilyen komplex hálózatos rendszerben
kell meghatározni a hibás (pl. folyamato-
san bekapcsolt) jeleket. Az ilyen jelek be-
azonosításának elsődleges módja a geno-
mikai analízis, ha ugyanis egy adott tu-
morban be tudjuk azonosítani az ún. driver
onkogéneket, ezek szelektív gátlása lehet a
terápiás megközelítés. A problémát az okoz-
za, hogy egy adott betegből származó,
például emlő- vagy vastagbél-tumorban mai
ismereteink szerint átlagosan közel 80 mu-
táció, illetve genomális hiba található, és
ezekből kell kiválasztani a drivereket. Nem
beszélve a transzkripciós, transzlációs és
csak protein-protein kölcsönhatás szinten
megjelenő hibákról.

A legutóbbi időkben bizonyos bakteriá-
lis, illetve vírusos betegségek is a jelátviteli
terápia hatókörébe kerültek. A fertőző, il-
letve a vírusos betegségek esetében példá-
ul a vírusok átprogramozzák a gazdasejt

jeltovábbítási útjait, arra kényszerítve ez-
zel a sejtet, hogy a vírus életciklusát szol-
gálja. Ezeknek a jeltovábbítási utaknak az
azonosítása teljesen új utat nyit hatékony
vírusellenes szerek kifejlesztésére, mivel a
hagyományos vírusellenes szerek elől a ví-
rusok mutációkkal ki tudnak térni, de a
gazdasejttel való kommunikálás gátlása
révén a vírus elveszti életterét, illetve ön-
reprodukciós lehetőségét. 

A jelátviteli terápia keretében mi a
Vichem Chemie Kutató Kft.-ben és a Sem-
melweis Egyetemen a racionális hatóanyag-
tervezés módszerével egy sor saját fejlesz-
tésű technológiával igyekszünk gyógyszer-
jelölt molekulákat fejleszteni, különböző
nemzetközi együttműködések keretében.
A molekuláris biológia, az orvosi kémia és
a számítógépes molekulamodellezés leg-
modernebb technikáinak ötvözése révén
egy validált célmolekulákra épülő vezető-
molekula-kiválasztó és -optimalizációs rend-
szert (Nested Chemical Library™) dolgoz-
tunk ki. Vezető molekulának azokat a ha-
tóanyag-molekulákat tekintjük, amelyek
<1µM IC50 értékkel gátolnak egy adott va-
lidált célmolekulát. Felépítettünk egy ki-
názgátló molekulakönyvtárat, és ezeket a
molekulákat együttműködő partnereink-
kel közösen teszteljük. Saját méréseink, il-
letve irodalmi adatok alapján az egyes cél-
molekulákhoz farmakofór modellt generá-
lunk, és ezen a modellen virtuálisan elő-
teszteljük a tervezett, illetve megszinteti-
zálandó molekuláinkat. Farmakofór mo-
dell alatt a biológiai hatásért felelős mole-
kuláris tulajdonságok, illetve molekuláris
deszkriptorok rendszerezett és modellbe
rendezett halmaza értendő. Az ilyen mó-
don kiválasztott vezető molekulák köré fó-
kuszált molekulakönyvtárakat szintetizá-
lunk, ezeket újból teszteljük és visszailleszt-
jük a modellbe. A vezetőmolekula-optimali-
záció ilyen „iteratív” technikával zajlik. A
leghatékonyabb molekulákat további in vit-
ro és in vivo vizsgálatokhoz nagyobb meny-
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nyiségben is előállítjuk: a molekulákat kü-
lönböző fizikokémiai vizsgálatokkal ka-
rakterizáljuk, és ezeket felhasználjuk a far-
makofór modell további finomításához és
a vezetőmolekula-optimalizáláshoz. A Max
Planck-intézettel közösen kidolgozott „Tar-
get Fishing” technikával a kiválasztott ve-
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AXL IC50 =12,67 nM Cancer Research
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zetőmolekuláknak meghatározzuk a sze-
lektivitási profilját és az esetleges mellék-
hatásokért felelős kölcsönható egyéb fe-
hérjéket. Az elmúlt időszakban több mint
20 kináz ellen fejlesztettünk ki nanomól ha-
tékonyságú vezetőmolekulát, melyek rész-
ben tumoros, részben fertőző betegségek

célmolekulái ellen készültek. Egy korábbi
amerikai együttműködésben fejlesztett
molekulánk Klinika III.-ig jutott, jelenleg
egy, a Max Planck-intézettel közösen fej-
lesztett molekulánk van preklinikai fejlesz-
tés alatt. Néhány hatékony kinázgátlónk
szerkezetét mutatja be táblázatunk.

– Tavaly két feltalálói díjjal is honorálták
az eredményeit, amelyek nagyon komoly
alapkutatásokon alapulnak. Hogyan fér
meg egymás mellett a kutató és a feltaláló?

■ Engem harminc éve ugyanaz foglalkoz-
tat: a jelátviteli terápia. Ennek az a kiin-
dulópontja, hogy a sejten belüli és a sejtek
közötti kommunikáció zavarai váltják ki a
betegségeket, és ha a kommunikáció jó, ak-
kor a rendszer egészséges. 

Természetesen tudom, hogy hosszú tá-
von a „kooperatív tudomány” viheti előre
a kutatást, aminek például az internet és
a szabadon elérhető folyóiratok jó techni-
kai hátteret teremtenek, ugyanakkor a „kom-
petitív tudománynak” is megvan a létjogo-
sultsága, mert ha az ember gyógyszert
akar fejleszteni, akkor el kell jutnia a sza-
badalomig, és ezt kell felajánlania a gyógy-
szeripar számára. A jelátviteli terápia te-

rén elért eredményeinket emiatt szabadal-
maztatnunk kellett. De azért nagyon sokat
publikálok, és úgy gondolom, hogy külö-
nösen a Gábor Dénes-díjban szerepe volt a
publikációs tevékenységemnek is. Éppen
tavaly jelent meg egy Nature-cikkünk a
Nature Reviews Drug Discoveryben, több
dolgozatunk a Cancer Researchben – ran-
gos lapok közlik az eredményeinket. De
meg kell találni az arányokat. A kutatása-
ink nagyon drágák, és a munkánkat csak
akkor finanszírozzák, ha a vegyületeink
esélyt kínálnak a gyógyszerfejlesztésre.

– Hogyan vált a jelátviteli terápia a ku-
tatásai vezérfonalává?

■ Sok minden ott van a levegőben, csak
rá kell jönni, mikor melyik utat válasszuk.
Az eredményeimben nagy szerepe volt an-
nak, hogy viszonylag korán ráéreztem ar-
ra, milyen irányban érdemes elindulni.

A jeltovábbítási terápia majdhogynem
filozofikus kérdés volt számomra. Úgy kép-
zeltem, hogy a sejtek sejttársadalomban
élnek, ahol mindenki a képességei szerint
dolgozik és a szükségletei szerint részesedik,
de még ennél is sokkal fontosabb, hogy
tisztán – vagyis nem hamisan – kommuni-
kál. Ez egy kommunisztikus társadalom
képe, de természetesen nem diktatórikus
társadalomé. Ha egészséges a rendszer, ak-
kor például a vesesejt és a májsejt is teszi
a dolgát, és „nem úgy csinál, mintha”. Te-
hát ha cukor kell, akkor nem mimikált
cukrot kap a sejt, és ha aminosav kell, ak-
kor nem mimikált aminosavat. Minden prob-
léma ott kezdődik, amikor „hazugság” épül
bele ebbe a rendszerbe – akár külső, akár
belső hatásra. A sejttársadalomról alkotott
vízióm különlegesen foglalkoztatott, és na-
gyon fontos modell volt számomra. Nem

Személyre szabva
Beszélgetés Kéri Györggyel
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én találtam ki, de én fogalmaztam meg így,
bár ott volt a levegőben. 

A jelátvitel mellett nagyon korán elkez-
dett izgatni a tumorok működése is. A het-
venes évek végén Amerikában dolgoztam
posztdokként, és ott az ACTH nevű hor-
monnal, ami a specializált funkciót sti-
mulálta, gátolni tudtuk a mellékvesekéreg-
tumorsejtek osztódását. Vagyis ha azt az
üzenetet adtuk a mellékvesekéreg-sejtek-
nek, hogy csináljátok a dolgotokat, márpe-
dig nem az a dolgotok, hogy össze-vissza
osztódjatok, akkor in vitro sejtkultúrában
leállt a tumorsejtek osztódása – az in vivo
beavatkozás azért nem ilyen egyszerű. De
tény, hogy az ACTH peptidhormon gátol-
ja a mellékvesekéreg-tumorok osztódását.
Sajnos, többnyire beépül egy másik, hamis
jel is, és ilyenkor már az ACTH önmagá-
ban nem elegendő.

– Lett megoldása a problémának?
■ Az ösztöndíj lejárta után hazajöttem,

de rendszeresen visszajártam még akkor
is, amikor az ottani főnököm átment a Ge-
nentechhez. Mivel én szocialista országból
érkeztem Amerikába, csak úgy dolgozhat-
tam volna a Genentechnél, ha aláírom, hogy
kint maradok. Ezt nem akartam, ezért el-
intézték, hogy az egyetemen maradhas-
sak. Végül Mike Bishop részlegébe kerül-
tem. Bishop fedezte fel a Src nevű onko-
gént – amiért aztán Nobel-díjat is kapott –,
és akkor azt hittük, hogy ez a Src onko-
gén a felelős a rákért. Gondoltuk azért,
hogy talán van még néhány másik onko-
gén is, de föl sem vetődött, hogy az onko-
gének száma százas nagyságrendű lehet.
Most nagyon szeretnénk, ha nem lenne
sokkal több, mint száz. Mindenesetre ak-
kor az derült ki, hogy az onkogének hibás
gének. A gének a sejtosztódást szabályoz-
zák. Az onkogén olyan fehérjét kódol, ame-
lyik – adott esetben – folyamatosan küld
osztódási jelet a sejten belül. A sejtek egyéb-
ként csak akkor osztódnak, ha kívülről
üzenetet kapnak, az onkogén pedig belül
mimikálja a külső üzenetet. Itt ez az a ha-
zugság, amiről korábban beszéltem. Ha
gyógyítani akarunk, ezt a kommunikációs
hibát kell kijavítanunk az onkogenikus jel
gátlásával. A kérdésre visszatérve: a meg-
oldás tehát széles körű stratégiai megol-
dásként az onkogenikus jel, a hamis jel gát-
lása lett. 

– Hogyan valósítható meg a gátlás?
■ Az onkogenikus jelek nagyon sokszor

kináz enzimet kódolnak. A kinázok – az
alapvető jeltovábbítási enzimek – foszfori-
lező enzimek. A sejten belüli jeltovábbítás-
nak szinte a legmeghatározóbb útja a fosz-
forilációs jel. Az onkogén permanens akti-

vációját sok esetben a foszforileződés gát-
lásával, tehát a kináz enzim gátlásával le-
het megakadályozni. Mi majdnem 25 éve
kinázgátlókkal dolgozunk. 

Először azt gondoltuk, hogy egy fehér-
jét peptidekkel lehet szelektíven gátolni. Elég
sok időt töltöttem a szelektív peptidgátló
kifejlesztésével, de nem jártam sikerrel. Az-
tán szinte véletlenül kiderült, hogy az egyik
aminosav-mimetikum az ATP-kötőhelyen
is kompetitív, ezért elkezdtünk heterocik-
lusos kismolekulájú kinázgátlókat előállí-
tani, amelyek az ATP-kötőhelyen gátolták
az enzimeket. Az utóbbi tíz évben allosz-
terikus gátlószereket is készítünk, ame-
lyek inaktív konformációt rögzítő enzim-
gátló anyagok. A mai napig a kináz enzi-
mek szelektív gátlását tartjuk a legfonto-
sabb eredményünknek. 

– Azt jelenti a szelektivitás, hogy egy ki-
názgátló csak bizonyos tumor esetén mű-
ködik?

■ Nem. Arra kell gondolni, hogy például
az inzulinreceptor is kináz enzim, és az in-
zulinreceptort nyilvánvalóan nem akarjuk
gátolni. 

A szelektivitás egy másik területre vezet
bennünket, az egyénre szabott terápiához:
meg kell nézni, hogy egy aktuális betegben
milyen hamis – onkogenikus – jelek van-
nak, és ezeket kell célzottan gátolni. Azt
gondolnánk, hogy a nagy gyógyszergyá-
raknak nem elsődleges érdeke az egyénre
szabott terápia, mert minél szélesebb kör-
ben veszik a gyógyszereiket, annál nagyobb
haszonra tesznek szert. De mára ők is be-
látták, hogy érdemesebb kevesebb embert
gyógyítani sikeresen, mint sok embert ke-

vésbé hatékonyan. Magyarul, a jeltovábbí-
tás-gátló anyagokat mindenképpen célzot-
tan, egyénre szabva kell adni a betegek-
nek.

– Minden beteg számára más gyógy-
szert kellene kifejleszteni?

■ Nem, azért ez nem így van. Már emlí-
tettem, hogy nagyjából százféle onkogént
ismerünk, és egy-egy betegben ötven és
száz között lehet a mutációk száma. De
meghatározó, „driver mutáció” jóval keve-
sebb van, esetleg három vagy négy alakul
csak ki egy szervezetben. A jeltovábbítás
viszont hálózatban zajlik, ez pedig bonyo-
lítja a feladatot. Mégis van remény: úgy gon-
doljuk, hogy egy adott típusú tumorban
kisszámú túlélési faktor van. Mi a túlélési
faktor? Az alaphazugság, valószínűleg az
onkogenikus jel. Mondok egy alaphazug-
ságot: én vagyok a herceg fehér lovon,
amiből aztán mindenféle más következik
a kastélyomtól kezdve a kincseimig, de ha
kiderül, hogy nem én vagyok a herceg, ak-
kor nyilvánvaló, hogy az összes többi állí-
tás is érvényét veszti. Azt reméljük, hogy
meghatározó túlélési faktorból csak egy
vagy kettő van egy adott típusú sejtben.
Ezeket kell tudnunk beazonosítani a mo-
lekuláris diagnosztikával. Azt szeretnénk,
ha a valamivel több mint százféle onkogén
ellen lenne hatékony gátlószer – pillanat-
nyilag tíz ellen van gyógyszer klinikai gya-
korlatban, ami már nem annyira rossz arány.
Mi a perspektíva? Meg kell találni, hogy
melyik jel vagy jelek a hamisak egy adott
betegben, és azokat kell szelektíven gátol-
ni. A megfelelő enzimeket pedig úgy kell
gátolni, hogy más, alapvetően fontos fe-
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A Gábor Dénes-díj átadásán (balról jobbra): Garay Tóth János, a Novofer Alapítvány 
kuratóriumának elnöke, Kéri György, a kitüntetett és Bendzsel Miklós, a Szellemi 
Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke
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hérjéket ne gátoljunk. Ez nem könnyű fel-
adat.

– Az előadásában is említette, hogy nem
csak tumorellenes gyógyszerekre koncent-
rálnak. Hogyan szélesedik a spektrum?

■ Viszonylag korán felismertük, hogy
nemcsak a rák, hanem például a gyulla-
dások, számos központi idegrendszeri be-
tegség, sőt a fertőző betegségek hátteré-
ben is gyakran hamis jelek tűnnek fel. Úgy
gondoljuk, hogy amikor egy vírus megtá-
madja a gazdasejtet, akkor – mint min-
den invazív hadsereg – a kommunikációs
csatornákat szállja meg, tehát átprogra-
mozza a sejtet a saját céljainak. Félelme-
tes módon, a vírus nemhogy nem öli meg
a gazdasejtet, hanem annak, „aki kollabo-
rál”, kifejezetten nem engedi, hogy megöl-
je önmagát. Különben, ha sérül a genom,
az egészségesen működő sejt programo-
zott sejthalállal megöli magát. Ez gyönyö-
rű: az egészséges sejt nemcsak teszi a dol-
gát, hanem még arra is figyel, hogy ne le-
gyen veszélyes a rendszerre. De a vírus ki-
kapcsolja a programozott sejthalált, hogy
a sejt ne tudja magát meggyilkolni: a kol-
laborátort életben tartja. Ennek a folya-
matnak is központi eleme a jeltovábbítás,
amiben a kinázok fontos szerepet játsza-
nak. Mi a gazdasejt szintjén próbáljuk a
vírus életterét elvenni: a gazdasejt jelto-
vábbítását gátoljuk. Ezt a munkát szintén
régen elkezdtük német partnereimmel, első-
sorban Axel Ullrichhal, akivel 25 éve dol-
gozom együtt. 

Ugyanezt a szisztémát bakteriális rend-
szerekben is alkalmazzuk: ezért indítot-
tunk el például egy nagyon fontos tuber-
kulózis-programot. Magának a tuberkuló-
zis-baktériumnak is vannak olyan kináz
enzimei, amelyeknek a segítségével meg-
szervezi, hogy beülhessen a makrofágba –
az immunsejtbe –, a saját ellenségének a
szívébe. Az immunsejtnek, ugye, az volna
a dolga, hogy elpusztítsa a baktériumot,
ezért a baci kibocsát egy kináz enzimet,
amivel átprogramozza a sejtet, hogy hagy-
ja őt békén. Ez a tuberkulózis-baktérium
el tud ücsörögni a makrofágokban húsz-
huszonöt évig. Érzékeli, mikor romlik le
annyira az immunrendszer állapota, hogy
már érdemes osztódnia. Ha az átprogra-
mozásban szerepet játszó kináz enzimet le
tudjuk gátolni, akkor közelebb jutunk a lá-
tens baktérium elpusztításához. Sajnos, a
gátlás önmagában nem elég, mert ha a
makrofágok szétesnek, akkor a látens bak-
tériumok el tudnak éldegélni a sejten kí-
vül is, az immunsejtek környezetében. Ezért
több fronton kell támadni, de az egyik
fontos elem a kinázgátlás.

A gyulladásos mechanizmusok kezelé-
sére is elsősorban jeltovábbítás-gátló anya-
gokat állítunk elő. Volt egy peptidhormon-
származékunk, egy szomatosztatin-analó-
gunk, amivel azért kezdtem el foglalkozni,
mert leírták róla, hogy közvetve, jeltováb-
bítási úton, gátolja a kináz enzimeket.
Ezért olyan analógokat próbáltunk előállí-
tani a munkatársaimmal, amelyek a gát-
lásban hatékonyak. Sikerült kifejlesztenünk
egy olyan szomatosztatin peptidszármazé-
kot, amely közvetve gátolta a kinázaktivi-
tást, jelentős antitumor- és gyulladásgátló
hatással rendelkezett. Ekkor még teljesen
egyetemi ember voltam, korábban eszem-
be nem jutott volna a cégalapítás, de 91-
ben sem az egyetem, sem az Akadémia
nem tudta kifizetni a nemzetközi szaba-
dalmi költségeket. Végül egy barátom ala-
pított nekem egy céget, én meg jelzálogot
tettem föl a házamra azért, hogy ki tud-
jam fizetni a szabadalmi költségeket. A
törlesztések miatt elkezdtünk „bérkuta-
tást” vállalni Axel Ullrich barátomnak, aki-
nek Amerikában volt cége, miközben a Max
Planck Molekuláris Biológiai Intézetet ve-
zette Németországban. A bérkutatás úgy
zajlott, hogy ő bizonyos kinázokat klóno-
zott, mi pedig megpróbáltunk ezek ellen
hatóanyagokat tervezni. A peptidhormon-
származékunkat közben elvittük a II. kli-
nikai fázisig, ami Magyarországon ritka-
ságszámba megy, mert kitermeltük ennek
a költségeit, emellett vissza tudtam fizet-
ni a hitelt, még a házamról is le tudtam
venni a jelzálogot. Tizenkét éve alapítot-
tunk egy német–magyar céget, ez a Vi-
chem Chemie Kutató Kft.

– Mi a Vichem specialitása?
■ A Vichemnek volt egy elődje, az a bi-

zonyos Biosignal Kft., amelyet húsz éve
alapítottunk. 1991 óta olyan technológiát
dolgoztunk ki, amely többé-kevésbé uni-
kális a kinázgátlók területén: a Nested Che-
mical Library™ kinázgátló molekulakönyv-
tárunk egyedülálló. Az általános trenddel
szemben, amelynek szellemében nagy
kombinatorikus könyvtárakat használtak,
mi az ismert, illetve az általunk kifejlesz-
tett kinázgátlók köré épített fókuszált mo-
lekulakönyvtárakra támaszkodtunk. Ak-
kor már voltak saját vegyületeink, de min-
den jó kinázgátlót, amit leközöltek az iro-
dalomban, szintén előállítottunk. A korai
fázisban még nem volt sok ilyen moleku-
la. Ezeket összegyűjtöttük, majd köréjük
kezdtünk el kis, fókuszált könyvtárakat
építeni. És amikor Axel Ullrich előállt egy
új kinázzal, akkor ahelyett, hogy kombi-
kem könyvtárakkal próbálkoztunk volna,
ami iszonyú költséges a tesztelések miatt,

a célzott, fókuszált molekulakönyvtárak-
kal dolgoztunk. Azóta is ezt az elvet kö-
vetjük. A könyvtár ma már 17 ezer kináz-
gátlót tartalmaz, és mindig viszonylag ha-
mar találunk olyan „hit molekulát”, amely-
ből a megjelölt célra alkalmas molekula
válhat. Mivel a bérkutatásból tudunk meg-
élni, a szabadalmaztatható molekulát tesz-
szük le az asztalra, amelynek a felhaszná-
lása már a megrendelőn múlik. Mi csak
megfelelő partnerrel vagy EU-s pályázat
elnyerésével tudunk a gyógyszerfejlesztés
következő fázisaiban is részt venni, har-
minchárom munkatársunkkal és PhD-hall-
gatóinkkal. 

Eddig elsősorban a molekulakönyvtárat
emeltem ki, de a Vichem természetesen
rendelkezik azokkal a technológiákkal is,
amelyeknek a birtokában a megtalált hit
molekulákból új, szabadalmaztatható mo-
lekulát fejleszt ki. Ilyen például a „Master-
key”, (Mester-kulcs) a „Scaffold Hopping”
(Alapváz-ugrás), a farmakofór-modellezés.
Nagyon fontos technológiánk a „Target Fi-
shing”, amiből Nature Methods-cikk is
született: a hatóanyag-molekulát úgy mó-
dosítjuk, hogy megmaradjon a biológiai
aktivitása, majd egy hagyományos, affini-
táskromatográfiás rendszerben fölkötjük
egy oszlopra, és a homogenizált sejtből az
összes kölcsönható fehérjét „lehúzzuk” a
molekulával. Ez egyszerűen hangzik, de
komoly kémiai, farmakológiai tudást igé-
nyel, mert egyáltalán nem könnyű úgy
módosítanunk a hatóanyag-molekulát, hogy
föl tudjuk kötni az oszlopra, és a modifi-
káció ne változtassa meg a biológiai akti-
vitását. Az oszlopról százas nagyságrendű
fehérje is lejöhet, de ezek azonosítására
megvannak a technikák, és a fehérjék alap-
ján a potenciális gyógyszer szelektivitásá-
ra, mellékhatásaira is következtethetünk. 

– Úgy érzem, visszajutottunk oda, ahon-
nan elindultunk: az alap- és az alkalma-
zott kutatás egymásba fonódik, talán csak
a finanszírozás mértéke különbözteti meg
a kettőt.

■ Amikor jelzálogot kellett tenni a há-
zamra, hamar rájöttem, hogy a mániám-
hoz – a „gyógyszercsináláshoz” – pénz kell.
Nekem pótmamám volt Szekerke Mária, a
kiváló szerves kémikus, rákkutató, és rész-
ben az ő hatására szerettem bele a rákku-
tatásba. Kezdettől fogva a kutatás érde-
kelt, de a „jeltovábbítási terápia” kifeje-
zésben a mechanizmus mellett a terápia is
nagyon hangsúlyos. Mindig az motivál,
hogy a folyamatokat ne csak megértsem,
hanem hatni is tudjak rájuk.

Silberer Vera
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tak olyanok is, akik segítet-
tek az üldözötteken és hoz-
zájárultak életek megmenté-
séhez. 2005 decemberében
posztumusz „Világ Igaza” ki-
tüntetést kapott Prugberger
József, a segítő barát és Pá-
ter Őri-Wachter István, a kőszegi rendház
főnöke. Személyes tapasztalataim alapján
úgy vélem, hogy lényegesen többen voltak
a saját biztonságuk kockáztatásával üldö-
zötteket megmentők, mint a „Világ Igaza”
címet elnyerők. Így például Magyar Pál tá-
bornok 1944-ben bátor intézkedéseivel köz-
vetlenül több szegedi zsidó polgár és csa-
ládja életét mentette meg: azokat, akiknek
életkora lehetővé tette (50 évnél fiatalab-
bak voltak), és jelentős, de a teljes kivéte-
lezettséghez nem elegendő I. világháborús
kitüntetéssel rendelkeztek, katonai szolgá-
latra hívatta be – ők tiszti rangjelzéssel
munkaszolgálatos századoknál teljesítet-
tek szolgálatot. Többszöri kezdeményezés-
re sem kapta meg Magyar Pál tábornok a
kitüntetést, pedig arra bőségesen rászol-
gált, és a hazai társadalomban is pozitív
hatása lett volna.

A szerzetesnek készülő Görög Sándor
érdeklődését későbbi tanulmányai a ter-
mészettudományok irányába fordították,
és 1952-ben a Szegedi Tudományegyete-
men kezdte meg egyetemi tanulmányait.
Hamar kitűntek kiváló képességei és még
egyetemi hallgató korában megjelent egy
analitikai tárgyú közleménye. Már hallga-
tóként gyakornoki kinevezést kapott a
Szervetlen és Analitikai Kémiai Intézetbe,

de – már végzése után – 56-
os tevékenysége miatt tech-
nikai szakoktatóvá minő-
sítették vissza, majd 1959-
ben fegyelmi úton elbocsá-
tották. Három évig dolgoz-
tunk együtt, tucatnyi közle-

ményünk jelent meg, és megszerezte az
egyetemi doktori címet is. Mindaz, amit a
szegedi évekről és ezen belül az 56-os ese-
ményekről leír, nem pusztán érdekes, ha-
nem hiteles és mai fővel különösen elgon-
dolkodtató. Ha az egyetemen maradhatott
volna, kétségkívül szép egyetemi karriert
csinált volna. A Richter Gedeon – akkori-
ban Kőbányai – Gyógyszergyárban azon-
ban sokkal jelentősebb pályát futott be, a
gyógyszer-analitika nemzetközileg nagyra
becsült kutatójává, több nemzetközi jelen-
tőségű folyóirat szerkesztőjévé, számos
angol nyelvű szakkönyv írójává vált. Élet-
műve hazai és külföldi elismerésekben gaz-
dag: a Magyar Tudományos Akadémiának
1987-ben levelező, 1995-ben pedig rendes
tagjává választották, két ciklusban volt a
Kémiai Tudományok Osztályának elnöke,
jelentős külföldi és hazai tudományos dí-
jak birtokosa. 

Rendkívül érdekes, amit politikai véle-
ményeinek időbeli alakulásáról, identitás-
tudatának kialakulásáról ír.

Egészében véve a Repkényszaggatás egy
fordulatokban gazdag időszak problémáit
feltáró, különlegesen érdekes könyv, me-
lyet a legmelegebben ajánlok az olvasók-
nak.

Beck Mihály

KÖNYVISMERTETÉS

Görög Sándor: Repkényszaggatás
Önéletrajz, családtörténet, korrajz a 20. századból

(Akadémiai Kiadó, 2011)

egrendítő könyv, melyet mindenki-
nek el kellene olvasnia, aki valós ké-

pet kíván kialakítani a 20. század magyar
történelméről. A sokszor elhangzó kije-
lentések a több mint 500 ezer magyar zsi-
dó meggyilkolásáról, akárcsak a napjaink-
ban emlegetett napi több százezernyi afri-
kai és ázsiai éhhaláláról szörnyűek ugyan,
de senkit nem rendítenek meg. Ezek in-
kább statisztikai adatokként hangzanak,
és csak akkor tudatosul rettenetük, ha az
egyes emberek vagy családok sorsát te-
kintjük.

Görög Sándor, a nemzetközi tekintélyű
magyar kémikus könyve dokumentumok-
ra támaszkodva mutatja be egy zsidó ere-
detű, de már korán katolizált és nagyon
vallásos magyar család történetét. Az apai
és az anyai ág fejlődése is példás: a közép-
osztály aljáról az értelmiség élvonalába ke-
rültek tagjai. Dr. Görög Dénes 1918-ban
kezdte orvosi tanulmányait a Pázmány Pé-
ter Tudományegyetemen. Ezeket több né-
met egyetemen folytatta, és végül 1924-ben
a pécsi Erzsébet Tudományegyetemen fe-
jezte be. A pécsi egyetem különböző tan-
székein végzett kutatásokat, és 1929-ben a
szombathelyi Közkórházba nyert főorvosi
kinevezést. Tudományos tevékenységét itt
is folytatta, és 1934-ben a pécsi egyetem
magántanárrá habilitálta. Különlegesen ér-
tékes és általános nagyrabecsülésnek ör-
vendő tevékenysége nem akadályozta meg,
hogy 1944 májusában feleségével és kis-
lányával gettóba zárják, majd július 4-én
Auschwitzba szállítsák. Mindhármukat
meggyilkolták. Sándor fiuk úgy menekült
meg, hogy apjának jó barátja és kollégája,
Dr. Prugberger József segítségével a verbita
szerzetesek (Isteni Ige Társasága) kőszegi
rendházába sikerült menekíteni. Az elhur-
colt családból csak a nagynéni maradt élet-
ben, aki túlélte Auschwitzot is. Az apa a
hírhedt Mengeléhez, a szörnyű áltudomá-
nyos, gyilkos vizsgálatokat vezető orvoshoz
került, ami Nyiszli Miklós 1946-ban megje-
lent könyvéből (Mengele boncolóorvosa
voltam) is kiderül. Amikor megtudta, hogy
felesége és kislánya meghalt, megőrült. 

Kiderül a könyvből, hogy bár sokan val-
lottak antiszemita nézeteket, és támogat-
ták a végzetes intézkedéseket, sokan vol-

M

A könyvhétre jelent meg Hargittai István Teller című könyve. „Teller életműve elég je-
lentős ahhoz, hogy megengedhető legyen az a luxus, hogy min-
den vele kapcsolatos dolgot kritikus szemmel nézzünk – írja a
szerző. – Még ha az összes kritikát elfogadjuk is, akkor is bőven
marad, amit értékelni és csodálni lehet. Azok számára, akik sze-
mében Teller maga a megtestesült gonoszság: magunknak is tar-
tozunk annyi objektivitással, hogy életét és művét az érzelmek
kizárásával vizsgáljuk meg, mert nem származik semmi jó az el-
vakult elutasításból. Az elmúlt több mint fél évszázad során a vi-
lágnak sikerült elkerülnie a sokak által valószínűsített megsem-
misülést. Vizsgáljuk meg közelebbről, volt-e ebben szerepe Tel-

lernek, és ha igen, akkor milyen.” Lapunk hamarosan recenziót közöl a kötetről.



Selyemszín hernyóközvetítéssel
Szingapúri tudósok módszert dolgoztak ki arra, hogy selyemher-
nyók étrendjével befolyásolják az általuk képzett selyem színét.
Ezzel a hagyományos, környezetszennyező és drága selyemszíne-

zési eljárások helyet-
tesítésére teremtet-
tek lehetőséget. Azt
már régóta tudják,
hogy a selyemher-
nyó étrendje befolyá-
solja a képződő szál
színét, de eddig ez a
megfigyelés nem volt
különösebben hasz-
nos, mert a színező
hatás csak a képző-
dő szál külső, szeri-
cinnek nevezett ré-
szét érintette, amit

feldolgozás során el kell távolítani. Az új eredmények szerint meg-
felelő levelekhez néhány századszázalékban rodamin típusú fes-
tékanyagokat adva azok a selyem belső részébe épülnek be. A fes-
ték akár lumineszcens is lehet, s ez új alkalmazások egész sorára
teremt lehetőséget.

Adv. Mat. 23, 1463. (2011)

Prionhírek
A prionmolekulák egy lénye-
ges, új tulajdonságára derült
fény a közelmúltban: a fertő-
ző és a betegséget okozó for-
mák nem azonosak. Eddig azt gondolták,
hogy az autokatalitikus folyamatban létrejövő kóros konformáci-
ójú fehérje okozza az egészségkárosodást is. Részletes egérkísér-
letekben viszont azt mutatták ki, hogy a toxikus hatás nem
együtt jelentkezik az autokatalizátor keletkezésével, hanem csak
késéssel, egy bizonyos küszöbkoncentráció elérése után mutat-
ható ki. Ebből az következik, hogy a kóros konformáció önmaga
nem okoz betegséget, hanem katalizálja a toxikus részecske ke-
letkezését.

Nature 470, 540. (2011)

TÚL A KÉMIÁN

Három másodpercnyi érzelem
Hogy meddig tart egy ölelés? Erre a rövid válasz az, hogy nagy-
jából három másodpercig. A hosszú válasz azonban ennél jóval
alaposabb: eszerint egy ölelés kb. ugyanannyi ideig tart, amed-
dig számos egyéb idegi folyamat is. 1911 óta ismert az a hipoté-
zis, hogy életünk során a jelent három másodperces időszaka-
szonként éljük meg. A gyermekek gügyögése, a gesztikulálása-
ink, az integetés, egy nyugodt lélegzetvétel, vagy bizonyos ideg-
rendszeri funkciók nagyjából ugyanennyi ideig tartanak. Mindezt
a 2010-es pekingi olimpia képsoraiból kiválasztott, összesen 32
ország sportolóinak 188 ölelését vizsgáló elemzés is fényesen
igazolta. Az átlagos ölelési idő nemtől és származási országtól
függetlenül három másodperc volt. Persze a sportolók azért az
edzőjüket átlagban jóval hosszabban ölelgették, mint a csapat-
társaikat, nem is beszélve az ellenfeleikről. És ez nem csak az
embereknél van így: a három másodperces szabályt korábban
már többféle emlősnél (zsiráfnál, mosómedvénél, pandánál, zeb-
ránál) is igaznak találták.

J. Ethol. 29, 389. (2011)
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CENTENÁRIUM

F. G. Cottrell: The Electrical
Precipitation of Suspended 
Particles.
Industrial & Engineering 
Chemistry, Volume 3, p. 
542–550 (1911. augusztus)

Frederick Gardner Cottrell (1877–
1948) amerikai fizikai kémikus
és feltaláló volt. Tizenhat éves
korában nyert felvételt a Kalifor-

niai Egyetemre (Berkeley) és három év alatt fejezte be tanul-
mányait. PhD-fokozatot Lipcsében szerzett. Az első világhá-
ború alatt az Amerikai Bányahivatal vezetője volt, nevéhez fű-
ződik a hélium ipari előállításának kidolgozása. Nevét az
elektrokémiában használatos Cottrell-egyenlet őrizte meg az
utókor számára.

Ammóniagyár a meteoritban
Az Antarktiszon talált Grave Nunataks 95229 meteorit vizs-
gálata új irányt adhat a Földön található redukált nitrogén-
vegyületek eredetkutatásának. Amerikai kutatók egy cso-
portja a meteorit porrá őrölt, szénben gazdag anyagához vi-
zet adott, majd a keverék felmelegítésével különféle hidro-
termális folyamatokat modelleztek. A reakcióban képződő
gázban ammóniát mutattak ki; a benne lévő nitrogén izo-
tópeloszlása alapján ez nem földi anyagokkal való szennye-
ződésből származik.

Proc. Natl. Acad. Sci. USA 108, 4303. (2011)



A [12]cikloparafenilén (C72H48) ugyan már régóta ismert, de jelen-
tős mennyiségben csak nemrégiben sikerült előállítani. NMR-vizs-
gálatok alapján a molekula oldatban két stabil konformer keveré-
keként fordul elő, az egyik D3d, a másik D6d szimmetriájú. A rönt-
genkrisztallográfiával meghatározott szerkezet szerint szilárd fázis-
ban a D3d forma kristályosodik, holott DFT-számítások ezt mutat-
ják kevésbé stabilnak.

Angew. Chem. Int. Ed. 50, 3244. (2011)

Entrópiaelem
Amikor a folyók elérik a tengert, a kétféle víz sókoncentráci-
ójának a különbsége miatt az entrópia jelentősen megválto-
zik. A kaliforniai Stanford University kutatóinak sikerült egy
olyan elemet összeállítaniuk, amely 74%-os hatásfokkal ké-

pes ebből a folyamatból
elektromos áramot termel-
ni. Az elemben mangán-
dioxid nanorudak és ezüst-
elektródok találhatók. A
módszer újdonsága, hogy
– szemben a napjainkban
használatos, hasonló el-
ven működő elemekkel –
nem a membránokon át-
haladó ionok hozzák lét-
re az elektromos áramot,

hanem az, ahogy a nátrium- és kloridionok ki- és befelé ván-
dorolnak az elektródok kristályrácsában. Az elektródot úgy
lehet feltölteni, hogy édesvízbe mártjuk, így az ionok kisza-
badulnak, kisülésnél pedig tengervíz hatására ennek a for-
dítottja játszódik le. A kutatók becslései szerint a Föld folyó-
torkolatainál ily módon összesen 2 TW elektromos áramot
lehetne termelni, amely az emberiség teljes energiaszük-
ségletének 13%-át fedezné.

Nano Lett. 11, 1810. (2011)

Valóban veszélyes vulkánhamu
2010 áprilisában gyakorlatilag teljes Európa légiközlekedése le-
állt néhány napra az Eyjafjallajökull izlandi vulkán által a légkör-
be juttatott hamu miatt. A kitörésnél gyűjtött szemcsék elektron-
mikroszkópiás és atomerő-mikroszkópos vizsgálata utólag iga-
zolta a légiirányítók döntésének helyességét: a hamurészecskék
kivételesen élesek és aprók voltak, s ezt a tulajdonságukat még
vízzel való kéthetes érintkezés után is megőrizték. A korábbi ta-
pasztalatok szerint az ilyen méretű és alakú szemcsék valóban je-
lentős kockázatot jelentenek a repülőgépmotorok működésénél.

Proc. Natl. Acad. Sci. USA 108, 7307. (2011)
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Szupravezetés és alkohol
Az autóvezetésre az alkohol általában nincs túlságosan pozi-

tív hatással, de a szupravezetés
már más kérdés. Ezt japán ku-
tatók bizonyították be, akik
FeTe0,8S0,2 szupravezetőt áztat-
tak vízben, víz-alkohol keverék-
ben és néhány hagyományos
alkoholos italban (sör, bor, sza-
ké, whisky) egy teljes napig,
70 °C-on. A szupravezetésre jel-
lemző diamágneses jelek a ha-
gyományos italokban áztatott
mintáknál minden esetben na-
gyobbak voltak, mint az egysze-
rű víz-etanol eleggyel kezelteké.

A megfigyelés magyarázata még nem világos, de a szerzők szerint
az italokból hozzáférhető oxigén mennyiségével lehet kapcsolatos.

Supercond. Sci. Technol. 24, 055008. (2011)
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IDÉZET

„Inkább lennék okos ember, mint híres filmsztár.”

Natalie Portman (valódi nevén: Natalie Hershlag) minden bizony-
nyal az egyetlen Oscar-díjas színésznő, aki kémiai szakcikk szer-
zője is volt már.

édesvíz

tengervíz

FELTÖLTÉS

KISÜLÉS



Rákapcsolt Európában a Teva 
Növekvő első negyedéves árbevételről és nyereségről adott hírt a
Teva 2011. május 11-én közzétett gyorsjelentésében.

A várakozásoknak megfelelő mértékben növelte nyereségét
2011 első három hónapjában a világ legnagyobb generikus gyógy-
szergyártója, az izraeli Teva. A vállalat egyszeri tételektől meg-
tisztított profitja 936 millió dollár volt, 13 százalékkal több, mint
2010 hasonló időszakában. Az egy részvényre jutó profit 1,04 dol-
lárra rúgott, ez pedig épp megegyezik a Bloomberg 22 szakértő
megkérdezésével összeállított konszenzusával. Növekedett a vál-
lalat árbevétele is, igaz, a várakozásoknál kisebb mértékben. A 4,1
milliárd dolláros forgalom 12 százalékkal magasabb a tavalyinál,
majd 200 millióval elmarad azonban a konszenzustól. A forga-
lom bővülése elsősorban a kiugróan jó európai teljesítménynek
köszönhető: az öreg kontinensen 66 százalékkal, 1,34 milliárd dol-
lárra ugrott a forgalom (jórészt a ratiopharm-akvizíciónak kö-
szönhetően), miközben a legnagyobb piacon, Észak-Amerikában
11 százalékkal 2,06 milliárdra esett az értékesítés. (Ecoline.hu)

Zékány András

Vegyipari mozaik

Átadták a Bolyai-díjat. Két év után, május 22-én este újra át-
adták a Nemzeti Színházban a Bolyai-díjat, a hazai tudományos
élet egyik legrangosabb elismerését. A díjat Perczel András akadé-
mikus, az ELTE Szerves Kémiai Tanszékének tanára kapta. 

A Bolyai-díjat Schmitt Pál köztársasági elnök adta át Perczel
Andrásnak. 2011 az ENSZ határozata szerint a Kémia Nemzetkö-

zi Éve, a díjbizottság való-
színűleg ezt is figyelembe
vette, amikor kémikust vá-
lasztott Bolyai-díjasnak. Per-
czel pályája példázza, hogy
igazi eredményekre csak in-
terdiszciplináris szemlélet
vezet – emelte ki Szabó Gá-

bor, a Bolyai-díj Alapítvány kuratóriumának elnöke, amikor be-
jelentette az idei díjazott nevét.

Schmitt Pál hangsúlyozta, hogy bár Perczel professzor éveket
töltött külföldön, laboratóriumot már Magyarországon alapított.
Perczel András díjátvevő beszédében azt mondta, az egész ma-
gyar kémikustársaságnak nagy megtiszteltetés az elismerés. A
professzor azt üzente a fiatal kutatóknak, hogy ne féljenek az eg-
zisztenciájuk miatt, ha kellően elkötelezettek, meg tudják terem-
teni azt.

Perczel András professzor 1985-ben végzett az ELTE-n, 1988-
ban egyetemi doktori címet, 1992-ben kandidátusi fokozatot szer-
zett, 1998-ban az MTA doktora lett. 1987 óta kisebb megszakítá-
sokkal folyamatosan részt vesz az ELTE TTK Szerves Kémiai Tan-
székének oktatási munkájában, ahol laboratóriumi gyakorlatok
vezetésén kívül vegyész- és biológushallgatók részére szerves ké-
mia főkollégiumokat, valamint vegyész és biológus doktorjelöl-
tek részére többféle, a szerkezetkutatással kapcsolatos speciális
kollégiumot tart. 

A Bolyai-díjat első alkalommal Freund Tamás agykutató kap-
ta 2000-ben. 2002-ben Roska Tamás elektronikai mérnök-kuta-
tót díjazták, két évvel később Bor Zsolt lézerfizikust. 2007-ben
Lovász László matematikus kapta az elismerést, legutóbb, 2009-

HÍREK AZ IPARBÓL

Nem zártak rossz évet 
a gyógyszergyárak 2010-ben 
Jól teljesítettek tavaly a gyógyszergyárak: némelyiknél mutatko-
zott a belső piacok gyengélkedése, de ezt az exportpiacok erősí-
tésével kompenzálták. Az orosz piac bedőlése miatti alacsony
2009-es bázis az Egisnél hatott jótékonyan, itt több mint 50 szá-
zalékkal nőtt a nettó eredmény. A megvizsgált gyártók közül a
Sanofi Aventis Zrt. mutatott gyengébb adatokat, ám így is nyere-
séges maradt. A Teva is jelentősen növelte nyereségét, a Richter
sem panaszkodhat a 33 százalékos profitjavulás után. A Chinoin
némi árbevétel-csökkenés mellett az adózás előtti eredmény 5,5
százalékos javulását érte el. 

A Teva Gyógyszergyár Zrt. közel ötödével, 105,6 milliárd fo-
rintról 125,4 milliárdra növelte tavaly nettó árbevételét. A növe-
kedés a belföldi értékesítés csaknem nyolcmilliárdos visszaesésé-
nek, illetve az export mintegy 30 milliárdos emelkedésének ere-
dője − derül ki a legújabb mérlegadatokból. A Teva adózott ered-
ménye 2010-ben 76 százalékkal, 61,4 milliárd forintra emelkedett,
elsősorban a pénzügyi műveletek ráfordításainak ötmilliárdos
csökkenése következtében. A társaság dolgozóinak létszáma nem
változott jelentősen egy év alatt, a személyi juttatások azonban
14 százalékkal haladták meg a korábbi adatot. 

A Sanofi Aventis (SA) Zrt. értékesítési árbevétele negyedével,
174,7 milliárd forintra esett vissza tavaly, a belföldi 8 százalék-
kal, 48,6 milliárd forintra, az export pedig 19 százalékkal, 126 mil-
liárdra.

A társaság üzemi eredménye 6,4 milliárd forintra olvadt az egy
évvel korábbi 10,5 milliárdról, adózott eredménye pedig a felére,
3,9 milliárdra csökkent. A tavalyi 10 milliárd forinttal szemben
idén nem fizet osztalékot tulajdonosainak a vállalat. A teljes mun-
kaidős alkalmazottak száma 63 fővel csökkent, ez csaknem 20
százalékos visszaesést jelentett a személyi jellegű ráfordításokban.

Az SA anyavállalata, a Chinoin Zrt. árbevétele egy százalékkal
múlta alul 2010-ben az egy évvel korábbit, a belföldi és az ex-
portbevételek egyaránt hasonló mértékben csökkentek. Nem vál-
tozott e két évben a társaság üzemi eredménye sem, az anyag jel-
legű ráfordítások több mint 10 milliárdos visszavétele után közel
6 százalékkal, 36,3 milliárd forintra emelkedett. A társaság adó-
zott eredménye 5,5 százalékkal, 33,8 milliárd forintra emelkedett
2009-hez képest, a kifizetett 30 milliárdos osztalék után (2009-
ben 50 milliárdot fizetett a társaság). 

A tőzsdén jegyzett két gyógyszercég közül a Richter tavaly
275,3 milliárd forintos árbevételt könyvelhetett el, ami éves ösz-
szehasonlításban 3 százalékos bővülést jelentett. Ebből 33,76 mil-
liárd forintot tett ki a Magyarországon realizált árbevétel, amely
6,7 százalékos bővülést jelentett. A társaság a FÁK-tagállamok-
ban még látványosabb, euróban kifejezve csaknem 24 százalékos
javulást tudott felmutatni. A 67,84 milliárd forintos adózott ered-
mény viszont még impozánsabb, 33,1 százalékos növekedést je-
lent a bázisidőszakhoz viszonyítva, elsősorban a forgalom növe-
kedésének és kedvező összetételének köszönhetően. 

Az orosz piac 2009-es bedőlése miatti bonyodalmak folytán a
nyomottabb bázis a kisebb gyógyszergyártó nyereségének növe-
kedésén látszott meg igazán. Az Egis a 2010-es naptári évben
119,52 milliárdos árbevétele mellett csaknem 51 százalékkal, 18,34
milliárd forintra növelte nettó eredményét. (A társaság pénzügyi
éve szeptember 30-án végződik.) (Napi Gazdaság)

Zékány András
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ben pedig Ritoók Zsigmond ókorkutató, klasszika-filológia pro-
fesszor. Ritoók volt az első, aki a társadalomtudományokat kép-
viselte. 

Idén a díjbizottság tagjai voltak többek között Freund Tamás,
Lovász László, Vizi E. Szilveszter és Sólyom László. (www.elte.hu)

Eldőlt: 20%-ra emelik a gyógyszergyártók különadóját.
Nagy Anna kormányszóvivő és Szócska Miklós egészségügyért
felelős államtitkár  sajtótájékoztatón mutatta
be a gyógyszer-támogatási rendszer átalakítá-
sának tervét. A kormány elfogadta a gyógy-
szer-támogatási rendszer átalakítását célzó ja-
vaslatot és a parlament elé terjeszti – közölte
az államtitkár.

Szócska Miklós hangsúlyozta, hogy tartani
kell az idei 343 milliárd forintos gyógyszerkasszát és ezt célozza
a most elfogadott akcióterv.

1. Nemkívánatos gyógyszerkereskedelmi befolyásolás szabá-
lyozása: a jelenlegi 25 millió helyett ezentúl akár 500 millió forint
bírságot is ki lehet majd szabni arra a gyártóra, aki megsérti a
szabályokat

2. Megszűnik az a gyakorlat, hogy konferencia álnéven külföl-
di üdültetés zajlik, a GYEMSZI fogja ellenőrizni ezt a jövőben.

3. A hatóság honlapján elérhető lesz az orvoslátogatók listája.
4. A gyártók extraprofitjának mérséklését jelenti, hogy 20%-

ra emelkedik a támogatott forgalom után fizetendő különadó (a
jelenlegi 12%-ról). Az idei évben ez a hatás 4,3 milliárd forint le-
het – közölte később Szócska Miklós.

5. Duplázódik az orvoslátogatói díj (jelenleg évi 5 millió forint
minden orvoslátogató után).

6. Felülvizsgálatra kerülnek a támogatásvolumen-szerződések.
7. A generikum térnyerésének elősegítése.
8. Preferált referencia ársáv felállítása. Szócska Miklós elmon-

dása szerint a kormány árletörő dinamikát szeretne látni. Azok
a gyártók, akik jelentős árengedményt vállalnak, cserébe a köz-
gyógyellátásban nagyobb volumenben értékesíthetik termékeiket,
így érdekeltté téve őket.

9. Adott gyógyszer valódi eredményességéhez kötött támo-
gatás.

Mi jön jövőre és 2013-ban? A tájékoztatón elhangzottakból ki-
derült, hogy az idei gyógyszerkasszát érintő intézkedéscsomag
egyúttal megteremti a 2012–13-ban esedékes (Széll Kálmán-terv
keretében megvalósítandó) strukturális átalakítások alapját. Elvi
döntés született abban a tekintetben, hogy az intézkedések meg-
hozatalakor fontos szempont lesz, hogy térben és időben folya-
matos legyen a minőségi gyógyszerellátás. 

A kormányszóvivői tájékoztató elején Nagy Anna leszögezte: a
kormány három alapelvet tart szem előtt a gyógyszerkiadások
csökkentésekor és a támogatáspolitikai rendszer átalakításakor:
felszabadítja a rendszerben lévő belső tartalékokat, nem növe-
kedhetnek a betegek terhei, megfelelő színvonalú ellátást kap
mindenki térben és időben egyaránt. (portfolio.hu)

A MAVESZ május 20-i közgyűlésén Olvasó Árpád elnök beje-
lentette, hogy miután távozik a TVK Zrt. vezérigazgatói posztjá-
ról és szakmai pályáját a Mol Csoporton kívül folytatja, a Szö-
vetség alapszabályával összhangban megszűnik elnöki megbíza-

tása és elnökségi tagsága. Olvasó Árpád 2004 óta töltötte be a
Szövetség elnöki tisztségét.

A közgyűlés egyhangúlag Blazsek Istvánt, a Nitrogénművek
Zrt. vezérigazgatóját választotta a Szövetség új elnökének.

A közgyűlésen Olvasó Árpád bemutatta az európai és a hazai
vegyipar legfrissebb termelési és értékesítési adatait, hangsúlyoz-
va, hogy az ipar igen jó évet zárt 2010-ben és az idei kilátásai is
kedvezőek. Beszámolt a Szövetség tevékenységének középpontjá-
ban álló érdekképviseleti témákban (REACH/CLP, ETS és kataszt-
rófavédelmi szabályozás) végzett munkáról, és ismertette a vegy-
ipar társadalmi megítéléséről 11 EU-tagállamban, köztük Magya-
rországon végzett felmérés főbb következtetéseit. (MAVESZ)

TVK – petrolkémia – polimerek előállítása. Változások követ-
keztek be az elmúlt években az alacsony hozzáadott értékű pet-
rolkémiai szegmensben, mely igen komoly változásokat hozott,
illetve hozhat a szektor szereplői számára. A változás mozgatóru-
gója az a súlyponteltolódás, mely egyrészt az alacsony hozzá-
adott értékű vegyipari termelés, másrészt pedig az értékesítés
esetében is a Közel-Kelet, illetve Ázsia (elsősorban természetesen
India és Kína) irányában mutatkozik meg.

Ennek a változási folyamatnak a legfontosabb tényezői az
alábbiak lehetnek a Portfólió elemzői szerint: 

1. Költséghatékonyság: az elmúlt években az iparág jelentős
volatilitással volt kénytelen szembenézni az olaj- és olajtermékek
piacán, mely a vegyipari társaságok számára az alapanyagot je-
lenti. Ráadásul az energiaárak jóval magasabb szinten állnak,
mint a megelőző években vagy akár a korábbi recessziós idő-
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TVK üzemek és kapacitásuk
Kapacitás (kt/év) indulás tech. 2003 2005 2007 2008 2009 2010

Olefin-1 1975 Linde 370 370 370 370 370 370

Olefin-2 2004 Linde 0 250 250 290 290 290

Etilén összesen 370 620 620 660 660 660

LDPE-1 1970 ICI 55 55 32 32 0 0

LDPE-2 1991 BASF 65 65 65 65 65 65

LDPE összesen 120 120 97 97 65 65

HDPE 1986 Philips 200 200 200 200 200 200

HDPE-2 2004 Mitsui 0 200 200 220 220 220

HDPE összesen 200 400 400 420 420 420

PP-2 n. a. n. a. 50 0 0 0 0 0

PP-3 1989 Himont 100 100 100 100 100 100

PP-4 1999 Himont 140 180 180 180 180 180

PP összesen 290 280 280 280 280 280

Polimerek össz. 610 800 777 797 765 765

Forrás: TVK, portfolio.hu

A petrolkémiai vertikum fő folyamatai a TVK-ban

Monomergyártás Polimerizáció
Vásárolt etilén

Vásárolt vegyipari
benzin

Vásárolt gázolaj

Vásárolt propilén Értékesített propilén

Vásárolt 
cseppfolyósított
gázok

Értékesített etilén

Olefin-
gyárak

LDPE gyárak

HDPE gyárak

PP gyárak

LDPE

HDPE

PP

C4, BT, C8, Cg frakciók,
kvencsolaj, hidrogén



Szerencsésnek nevezte Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági
Minisztérium államtitkára az idei helyszínválasztást, hiszen Kecs-
kemét – ahogyan az államtitkár fogalmazott – a térképre került
az ipari, műszaki fejlesztés területén – utalva ezzel elsősorban a
Mercedes-beruházásra. 

Ennek megfelelően ala-
kult a rendezvény tematiká-
ja, amely a járműipar, a köz-
lekedés és a logisztika köré
szerveződött. 

Magyarország csak akkor
állhat stabil fejlődési pályára,
ha a műszaki és természet-

tudományok területén mélyreható, komplex fejlesztési progra-
mok indulnak a közoktatásban és a felsőoktatásban, valamint ha
a társadalmi, gazdasági és jogi környezet megfelelő mértékben
támogatja a műszaki és természettudományos kutatás-fejlesztést
és az innovációt – szerepel abban a felhívásban, amelyet A Ma-
gyar Műszaki Értelmiség Napja alkalmából tettek közzé Kecske-
méten. 

A felhívásban a műszaki értelmiség saját vállalásait is megfo-
galmazta. Ezek szerint az ország kulturális, erkölcsi és szakmai
felemeléséért a következő területeken kívánnak cselekedni: a mű-
szaki-természettudományos szakemberek erkölcsi igényességé-
nek és szaktudásának emelése; a szakterületre vonatkozó mód-
szerek és eszközök magas színvonalú oktatása, terjesztése és al-
kalmazásának segítése; az oktatás magas színvonalának elősegí-
tése, a műszaki-természettudományos ismeretek széles körű ter-
jesztése. 

Az eseményt ötödik alkalommal rendezte meg a Magyar Tu-
dományos Akadémia, a Magyar Rektori Konferencia és több, a
műszaki értelmiséget tömörítő civil szervezet. A  kecskeméti Ka-
tona József Színházban Cséfalvay Zoltán államtitkár többek kö-
zött arról beszélt, hogy európai szinten 2020-ra halasztották an-
nak a vállalásának a teljesítését, hogy a GDP 3%-át fordítják ku-
tatás-fejlesztésre, jelenleg ez a szám 1,9 százalék. Európa lema-
radóban van. Magyarországon a kormányváltást követően ezen a
területen a legfontosabb feladat a kutatás-fejlesztés – ahogyan az
államtitkár fogalmazott – szinte működésképtelen intézmény-
rendszerének átalakítása volt, ami időbe tellett, de megtörtént.

Kroó Norbert akadémikus arról beszélt, milyen út vezet ma az
alapkutatásoktól a mérnöki alkalmazásokig, Michelberger Pál
akadémikus pedig szubjektív áttekintést adott a magyar mérnö-
kök szerepéről 200 év járműiparában. Frank Klein, a Mercedes-
Benz ügyvezetője a kecskeméti beruházás részleteit mutatta be. 

A rendezvény  a szekcióülésekkel a Kecskeméti Főiskolán foly-
tatódott, majd a Benkó Dixieland Band koncertjével zárult. A
Magyar Műszaki Értelmiség Napjának kezdeményezője Benkó
Sándor volt, így együttesével hagyományosan színesíti a progra-
mot. (http://magyarmuszakiertelmisegnapja.bme.hu/)

Személyi és szervezeti változás a Molnál. Áldott Zoltán, az
INA Igazgatóságának elnöke, a Mol Csoport Kutatás-Termelés üz-
letág ügyvezető igazgatója 2011. június 1-jétől teljes kapacitásá-
ban az INA Igazgatóságának elnöki feladatait látja el, ezzel to-
vább erősítve az INA szerepét a csoporton belül. A Mol Kutatás-
Termelés divízió vezetői feladatkörét Fasimon Sándor veszi át,
aki a 2011. június 1-jével megszűnő Ellátás és Trading szervezetet
vezette.

szakok alkalmával, így a költséghatékonyság központi kérdéssé
vált. Ennek hatására a Közel-Keleten jelentős új kapacitások épül-
tek ki, amit az alapanyagok (olajkutak) földrajzi közelsége tesz
racionálissá, főként az alacsony hozzáadott értékű vegyipar és a
műanyag alapanyaggyártás esetében. Az előrejelzések szerint a
globális petrolkémiai beruházások növekedésének 80%-át a Kö-
zel-Kelet, Ázsia és Afrika adja majd, a kapacitásbővítések azon-
ban csak a kereslet növekedésével párhuzamosan valósulnak meg,
számos esetben a beruházások csúszása figyelhető meg. 

Ezeknek az új szereplőknek egy része azonban jelentős volu-
meneket szállít Európába, jellemzően a kontinentális gyártók árai-
nál 10–20%-kal olcsóbban. Ez a TVK számára releváns termékek
közül főként a HDPE-piacán okoz árcsökkenést. A TVK polimer-
kapacitásának azonban 55%-át pont a HDPE teszi ki, miután
2005-ben – az akkor még igen sikeres termék esetében – kapaci-
tását megduplázta a társaság. Az elsősorban a műszaki termé-
keknél felhasznált PP-ből viszont hiány van a világpiacon, ráadá-
sul ennek a terméknek az alkalmazási területe is sokrétűbb. 

2. A kereslet eltolódása a fejlett piacok felől keleti irányba: a
növekedés motorját a vegyipar szinte minden területén Ázsia –
főként Kína és India – jelenti, a termelés tehát nemcsak az alap-
anyagokhoz, hanem a vevőkhöz is közelebb került. (A vegyipari
termékek iránti kereslet növekedése Kínában a 2009-es 6,4%
után 2010-ben 15%-ot ért el, míg a fejlett piacokon alacsony, egy
számjegyű bővülés tapasztalható.) A polimerek keresletében a
BRIC országok (Brazília, Oroszország, India, Kína) járnak az élen.
A TVK szempontjából különösen érdekes, hogy az alacsony nö-
vekedéssel rendelkező európai és a kelet-európai piacon újrain-
dult egyes gyárak termelése. 

Itt érdemes felidézni a TVK vezérigazgatójának, Olvasó Ár-
pádnak a szavait, melyek az idei éves rendes közgyűlésen hang-
zottak el: „…tavaly a kisméretű regionális versenytársak újra ter-
melni kezdtek a 2008 végi – 2009 eleji leállásuk után, így a ver-
senyt növelték. Közel-Keleten megnőtt az alacsony költségű po-
limertermelés, ami főként a HDPE területén jelentett komoly ne-
hézségeket, növekvő olcsó konkurenciát.” 

3. Növekvő üzemméret: az elmúlt évtizedben tapasztalható ten-
dencia, hogy a gazdaságos üzemméret növekszik: a Bayer példá-
ul a hatékonyság javítása érdekében 2002 és 2005 között meg-
duplázta TDI üzemeinek átlagos méretét anélkül, hogy az össze-
sített kapacitása növekedett volna (négy üzemet bezártak, a töb-
bi kapacitását jelentősen bővítették), de nem kell ilyen messzire
menni, hiszen a TVK is jelentős kapacitásbővítést ért el 2005-
ben. Az új üzemek kapacitása természetszerűen nagyobb, mint
a korábban épült gyáraké, ráadásul technológiai színvonalban is
előrébb állnak, így költséghatékonyabb termelésre képesek. 

4. Speciális tulajdonosi struktúra: a hatalmas új vegyipari ka-
pacitások kiépítése természetesen jelentős beruházásigénnyel is
jár, melynek következtében ezek a társaságok sok esetben nem
piaci alapon működnek, hanem tradicionálisan állami vagy ál-
lamhoz közeli családok kezében vannak. 

5. Az értéklánc teljes kontrollja és globális értékesítés: a haté-
konyságot növeli a nagy szereplőknél az értéklánc teljes vertikumát
lefedő kontroll, valamint az egyre globálisabb értékesítési hálózat
is, melynek következménye a marginok szűkülése. (portfolio.hu)

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja. Május 5-én Kecskemé-
ten tartották meg a Magyar Műszaki Értelmiség Napja című ren-
dezvényt. 
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Áldott Zoltán továbbra is a Mol Executive Board tagja marad,
míg Fasimon Sándor az EB új tagja lesz. 

Áldott Zoltán pozíciója mellett feladatul kapta, hogy dolgozza
ki a Mol Csoport déli régiójára (horvát, szlovén, montenegrói és
bosnyák piacokra) vonatkozó stratégiát, azok felügyeletének kon-
cepcióját.

A Mol Csoport Kutatás-Termelése Áldott Zoltán irányítása
mellett – 2004 és 2011 között – kimagasló sikereket ért el. Nem-
zetközi portfóliója megerősödött, számos jelentős felfedezést ért
el Magyarországon, Oroszországban, Pakisztánban, Szíriában,
Irak kurdisztáni régiójában, Egyiptomban és Kazahsztánban. A
divízió napi szénhidrogén-termelése több mint harmadával nőtt
ezen időszak alatt. Mindezek eredményeként a Mol Csoport je-
lentős ismertségre és elismertségre tett szert a világ olajiparában
és az említett országokban.

Fasimon Sándor 2005–2006-ban – a földgázüzlet vezetésével
párhuzamosan – a Mol Kutatás-Termelés portfóliófejlesztés ve-
zetője volt, majd a Mol oroszországi tevékenységének irányításá-
val bízták meg. Vezetése mellett a Mol oroszországi upstream te-
vékenysége jelentősen fejlődött, a ZMB mellett további mezőkön
kezdődött meg az eredményes kutatási és mezőfejlesztési mun-
ka. 2009 júliusától az Ellátás és Trading Divízió ügyvezető igaz-
gatói pozícióját töltötte be, amelyben többek között a Mol Cso-
port kőolaj-beszerzéséért, energiaportfólió-fejlesztésért, a trading
platform működésért, valamint a földgáz- és energiakereskedel-
méért felelt. (Mol)

Banai Endre összeállítása

Magyar diákok sikere 
az Osztrák Kémiatanárok 
Egyesülete projektversenyén

Az Osztrák Kémiatanárok Egyesülete (Verband der Chemielehrer
Österreichs, VCÖ) ebben az évben immár 11. alkalommal írta ki
versenyét az általános és középiskolás diákok projektmunkái szá-
mára „Kémiával az energiáért” címmel. Az időszerű téma lehe-
tőséget adott a kémia és az energia nagyon sokrétű elméleti és
főleg gyakorlati kapcsolatának részletes feldolgozására. A diák-
csapatok az önálló búvárkodásaikat, kísérleti munkájukat bemu-
tató, lehetőleg sok képpel illusztrált anyagaikat német vagy an-
gol nyelven küldhették be a VCÖ-nek. A szervező egyesület a si-
keres részvételt elősegítendő minden jelentkezett iskolának egy
1000 euró értékű kémiai kísérleti eszközcsomagot adott vegyi
gyárak támogatásának köszönhetően.

Az idén mintegy 16 ezer diák részvételével 210 iskola küldte be
pályamunkáját. Az osztrák iskolák mellett a versenyre Németor-
szágból, Szlovákiából, Szlovéniából és Magyarországról is jelent-
kezhettek iskolák előzetes meghívás alapján. Hazánkat a debreceni
Szt. József Gimnázium és Irinyi János Gimnázium (vezető tanárok
Bódis Zoltán, ill. Tóth Albertné), valamint a szombathelyi Szt. Nor-
bert Gimnázium (vezető tanár Őry Imre) képviselte. Részükre az
eszközkészletet a Lanxess konszern szíves támogatása biztosította,
amelynek átadásra ez év januárjában a budapesti Fazekas Gimná-
ziumban került sor a cég és a VCÖ képviselőjének jelenlétében. A
több hónapos munka eredményeként mind a három iskola nagyon
színvonalas munkát készített és küldött be. A verseny ünnepélyes
eredményhirdetésére 2011. április 28-án Klagenfurtban, a 11. Euró-
pai Kémiatanári Konferencia keretében volt. A VCÖ zsűrijének dön-
tése alapján a szombathelyi diákok „A tűzifa mint energiaforrás”
c. munkája különdíjat és 700 euró jutalmat kapott.

Nagyon örülünk, hogy a korábbi évek versenyein díjazott bu-
dapesti és soproni iskola után az idén is szép eredményről szá-
molhatunk be. A kémia évében ez már nem először igazolja,
hogy a magyar kémiatanárok és diákjaik lelkesek, eredményesek,
ha szép és érdekes feladaton dolgozhatnak.

Gratulálunk a díjazottnak és a másik két iskolának is!
Riedel Miklós
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OKTATÁS

„Kémia Oktatásért” díj 2011

A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt.
1999-ben díjat alapított általános, közép-
és szakközépiskolai tanárok részére, hogy

támogassa és erősítse a kémia színvonalas iskolai oktatását. „A
Richter Gedeon Alapítvány a Magyar Kémia Oktatásért” kurató-
riuma a díjazottakat azok közül a jelöltek közül választja ki, akik
több éve elismerten a legtöbbet teszik a kémia iránti érdeklődés
felkeltésére, a kémia megszerettetésére, továbbá akiknek tanítvá-
nyai az utóbbi években sikeresen szerepeltek a hazai és a nemzet-
közi kémiai jellegű tanulmányi versenyeken. A „Kémia Oktatásért”
díjat 1999 óta eddig összesen 51 tanár nyerte el (www.richter.hu/
HU/Pages/kemiaoktatasalapitvany.aspx).

Az Alapítvány a díjat a 2011. évre újra kiírja. 
Kérjük, hogy a kuratórium munkájának elősegítésére tegyenek

írásos javaslatokat a díjazandó tanárok személyére. A rövid, leg-
feljebb egyoldalas írásos ajánlás tényszerű adatokat tartalmazzon
a javasolt személy munkásságára vonatkozóan. A díj elsősorban
a magyarországi kémiatanárok elismerést célozza, de a határon
túli iskolákban, magyar nyelven tanító kémiatanárok is javasol-
hatók (ebben az esetben egy magyarországi és még egy helyi
ajánlás is szükséges). Az írásos ajánlásokat legkésőbb 2011. szep-
tember 10-ig kell eljuttatni az Alapítvány címére (Richter Gede-
on Alapítvány a Magyar Kémia Oktatásért, 1475 Budapest, Pf.
27). A díjak ünnepélyes átadására 2011 őszén, később megjelö-
lendő időpontban kerül sor.

Richter Gedeon Alapítvány 
a Magyar Kémia Oktatásért

A szombathelyi diákok és Őry tanár úr a díjátadás után 
Klagenfurtban



Az idei, május 26–27-én megtartott tudományos tanácskozás-
nak szomorú aktualitást adott, hogy az ötletgazda, a Gábor Dénes-
díjas, Széchenyi-díjas egyetemi tanár halála után nélküle rendez-
ték meg a 14. doki-sulit. Hiánya arra késztette a tanítványokat,
hogy róla nevezzék el a doktori konferenciát. 

Valyon József, a Nanokémiai és Katalízis Intézet igazgatója
köszöntő szavai után méltatta elődje tudományos munkásságát,
majd a volt tanítványok, Paszternák András és Pilbáth Aranka
„Az ember, aki kutatót faragott belőlünk” címmel emlékeztek té-
mavezetőjükre. Egyebek között elmondták: kutatásai az elektro-
kémiához, ezen belül főként a korrózióvédelemhez és a nanotu-
dományhoz kötődtek. Elektrolitoldatok szerkezetvizsgálatával,
fém/elektrolit határfelületekkel foglalkozott. Úttörő szerepet ját-
szott a nanoszerkezetű anyagok és a nanoméretű rétegek hazai
vizsgálatában. Kutatói, vezetői, tanári egyéniségének ecsetelése
mellett megható történetekben elevenítették föl azokat az em-
lékeket, amelyek közvetlenségéről, empátiájáról, a kutatópalán-
ták személyes gondjaira, örömeire is figyelő emberről tanús-
kodtak.

A konferencián több mint 30 előadás hangzott el. Legnagyobb
számban az Anyag- és Környezetkémiai Intézet doktoranduszai
számoltak be munkájukról, értékes eredményeket tártak a hall-
gatóság elé a Biomolekuláris Kémiai, a Nanokémiai és Katalízis,
valamint a Szerkezeti Kémiai Intézet fiataljai is. Az egyik ülésel-
nök, a szegedi Kiss János professzor szerint a fiatalok zöme ma-
gabiztos, elmélyült előadást tartott. A témák közül kiemelte a tü-
zelőanyag-cellák kifejlesztését, tökéletesítését célzó erőfeszítések
jelentőségét. A rendezvényen a doktoranduszok gondjaként me-
rült föl, hogy miközben a PhD-értekezés benyújtásának föltétele
3–4 jelentősebb impaktfaktorú dolgozat közlése, a gyógyszerké-
mia területén ez akadályokba ütközik, hiszen eredmény csak a
termékek szabadalmaztatása után születik. Ez akár több évet is
igénybe vesz, s ez idő alatt nincs lehetőség publikálásra. Megfo-
galmazódott a doki-suliban az az igény, hogy a döntéshozók gon-
dolkozzanak el azon, ilyen esetben miképpen előlegezhető meg
a PhD, hogy ennek hiánya ne akadályozza a hallgatók esetleges
külföldi munkáját, előrehaladásukat a tudományos pályán.

Az idei, immár Kálmán Erikáról elnevezett doktori konferen-
cia Pálinkás Gábor akadémikus, főigazgató zárszavával és a Che-
mical Singers együttes műsorával ért véget.

Chikán Ágnes 

Szerves Kémia 
Problémamegoldó Verseny – 2011

2011 tavaszán rendezték meg a második Szerves Kémia Problé-
mamegoldó Versenyt, melyet ebben az évben az ELTE Szerves
Kémiai Tanszéke és a BME Szerves Kémia és Technológia Tanszé-
ke közösen hirdetett meg. A versenyt szervező bizottság tagjai
voltak: Hudecz Ferenc tszv. egyetemi tanár, elnök, Huszthy Péter
egyetemi tanár, Jalsovszky István egyetemi docens, Keglevich
György tszv. egyetemi tanár, Majer Zsuzsa egyetemi docens, No-
vák Zoltán egyetemi adjunktus, Perczel András egyetemi tanár,
Pintér István tudományos tanácsadó, Rábai József habil. egyete-
mi docens, Szabó Dénes egyetemi docens, Csóka Tamás PhD-
hallgató, a versenybizottság titkára. A versenyen a két egyetem
több mint negyven BSc-s és MSc-s hallgatója vett részt. A ver-
senyzők között találkozhattunk biológus, környezettan, kémia,
vegyész és vegyészmérnök, illetve gyógyszervegyész-mérnök sza-
kos hallgatókkal is. A díjakat két kategóriában osztották ki. Alap-
szak kategóriában az első három, legjobb eredményt elért BSc-s
hallgató (I. Zsótér Soma, II. Najbauer Eszter, III. Batki Júlia), Mes-
terszak kategóriában pedig négy MSc-s hallgató (I. Komjáti Ba-
lázs, II. Czigler Donát, III. Turczel Gábor és Cserép Gergely) ered-
ményét díjazta a szervezőbizottság. Emellett különdíjban része-
sültek a legjobb eredményt elért elsőéves BSc-s (Najbauer Eszter,
Győrfi Nándor), illetve MSc-s hallgatók (Turczel Gábor, Bihari Ta-
más), valamint biológus- (Pintér Bertalan) és környezettanos (Dob-
rábi Anita) hallgatók. A díjazottak pénz-, illetve könyvjutalom-
ban részesültek. A verseny szervezéséhez a Richter Gedeon Nyrt.,
a Kajtár Márton Alapítvány, a Pázmány–Eötvös Természettudo-
mányi Információs Alapítvány, valamint a Vegyész Okatásért
Alapítvány nyújtott segítséget.

Csóka Tamás PhD-hallgató, 
a Versenybizottság titkára

Doki-suliból Kálmán Erika 
doktori konferencia
Kémikus doktoranduszok előadásai

Az évek során hagyománnyá
vált az MTA Kémiai Kutatóin-
tézetében, hogy az intézmény-
ben tapasztalatokat szerző
doktoranduszok a doki-suli-
nak nevezett konferenciákon
számolnak be munkájuk ered-
ményéről. Kálmán Erika ve-
gyészmérnök, aki 1971-től volt
az intézmény kutatója, majd a
ranglétra minden fokát meg-
járva csoportvezetője, osztály-
vezetője, végül a Nanokémiai
és Katalízis Intézet igazgatója,

1997-ben javasolta, hogy a fiatal kutatók és PhD-hallgatók részé-
re közös beszámolási, továbbképzési lehetőséget kellene biztosí-
tani. Akkor szervezte meg első ízben a doktori konferenciát,
amelyre azóta is minden esztendőben nagy gonddal készülnek a
jövő tudósai.
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Konferenciák

4th European Conference on Chemistry for Life Sciences
2011. augusztus 31. – szeptember 3.
ELTE, Budapest, Pázmány Péter stny. 1/A
Online regisztráció: http://www.4eccls.mke.org.hu/
Kiállítók jelentkezését szeretettel várjuk!
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: Bondár Mónika, 4eccls@mke.org.hu

Conferentia Chemometrica 2011
2011. szeptember 18–21.
Sümeg, Hotel Kapitány (Tóth Tivadar u. 19.)
Online regisztráció a http://www.cc2011.mke.org.hu/ honlapon
Kiállítók jelentkezését szeretettel várjuk!
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: Schenker Beatrix, cc2011@mke.org.hu

K
ÁL

M
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IK
A



Interfaces ’11
2011. szeptember 28–30.
Hotel Sopron, 9400 Sopron, Fövényverem u. 7.
Online regisztráció: http://www.interfaces11.hu/
Kiállítók jelentkezését szeretettel várjuk!
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: Bondár Mónika,
interfaces11@mke.org.hu

X. Környezetvédelmi, Analitikai és Technológiai 
Konferencia

2011. október 5–7.
Sümeg, Hotel Kapitány (Tóth Tivadar u. 19.)
Online regisztráció: http://www.kat2011.mke.org.hu/
Korai regisztráció és fizetés: 2011. szeptember 1.
Kiállítók jelentkezését szeretettel várjuk!
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: Schenker Beatrix,
korispataky@mke.org.hu

54. Spektrokémiai Vándorgyűlés és XVI. Italian–
Hungarian Symposium on Spectrochemistry

2011. október 5–7.
Sümeg, Hotel Kapitány (Tóth Tivadar u. 19.)
Online regisztráció: http://www.spektrokemia.mke.org.hu/
Korai regisztráció és fizetés: 2011. szeptember 1.
Kiállítók jelentkezését szeretettel várjuk!
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: Schenker Beatrix,
korispataky@mke.org.hu

Kolorisztikai Szimpózium
2011. október 12–14.
Online regisztráció hamarosan a www.mke.org.hu 
honlapon keresztül
Kiállítók jelentkezését szeretettel várjuk!
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: Bondár Mónika,
monika.bondar@mke.org.hu

Őszi Radiokémiai Napok
2011. október 26–28.
Hotel Sopron (Sopron, Fövényverem u. 7.)
Online regisztráció hamarosan a www.mke.org.hu
honlapon keresztül
Kiállítók jelentkezését szeretettel várjuk!
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: Bondár  Mónika,
monika.bondar@mke.org.hu

Emlékeztető a 2011. május 2-án
megtartott GB-ülésről
Jelen vannak: Androsits Beáta, Banai Endre, Bognár János 

és Kovács Attila

1. A GB az ülés kezdetén áttekintette az MKE-nek külön-
böző vállalatokkal, ill. állami intézményekkel kötött tá-

mogatási szerződéseit.
Az EGIS Nyrt.-vel és a Chinoin Zrt.-vel kötött szerződésben
mindkét támogató az 1. Nemzeti Konferencia megszerve-
zéséhez járul pénzügyileg hozzá. 
A „Szaklapok támogatására” elnyert pályázat keretében a
Középiskolai Kémiai Lapoknak nyújt jelentős pénzügyi tá-

mogatást az Oktatásért Közalapítvány. Vissza nem térítendő
támogatást nyert el a Magyar Kémikusok Lapja 2011. évi
megjelentetésére az Egyesület, melynek feltételeit a Nemze-
ti Kulturális Alappal kötött támogatási szerződés tartalmazza.

2. Az ülés 2. napirendjén szerepelt a 2011-es év első három
hónapjának kontrolling értékelése.
Az Egyesület gazdálkodása a korábbi évek gyakorlatának meg-
felelően kevés bevétellel számol az 1. negyedévben. Az egyesü-
leti tagok és a jogi tagdíjak beérkezése biztosítja elsősorban a za-
vartalan működést.

3. Az Egyesület gazdasági tevékenységét szabályozó
Ügyrend (GTÜ) megfelelő passzusainak áttekintését,
szükség szerinti módosítási javaslat elkészítését ter-
veztük megvitatni. A szövegszerű módosítási javaslatok be-
terjesztése átnyúlik a következő ülésre.

4. A kontrolling allokációs változatának megvitatása szin-
tén a május 16-i ülésre maradt.

Az emlékeztetőt készítette:
Bognár János GB-elnök

Az MKE Intézőbizottság ülése
(2011. május)

Az Intézőbizottság 6/2011. IB határozata rögzíti, hogy 2011-ben
kik részesülnek egyesületi elismerésekben. A kitüntetések át-
adására a 2011. június 10-i MKE Tisztújító küldöttközgyűlésen ke-
rül sor.       

Az Irinyi OKK versenybizottsága és a Miskolci Egyetem helyi
szervezőbizottsága ismételten kiválóan lebonyolította a 2010/2011-
es versenyévad döntő fordulóját. Liptay György, az MKE alelnö-
ke elismerően méltatta az egyetem vezetői, a versenyszervezők
és az összes résztvevő példamutató támogatását, valamint a ver-
senyzők helytállását.  

Kovács Attila
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A BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kara, ill. Szerves Ké-
mia és Technológia Tanszéke 2011 szeptemberében újraindítja

a MAB által akkreditált, újólag megszervezett

Gyógyszerkémiai szakirányú továbbképzési szakot.

A képzésen egyetemi szintű vegyészmérnök, biomérnök, kör-
nyezetmérnök, vegyész, biológus, kémiatanár, orvos, gyógy-
szerész és állatorvos végzettséggel rendelkezők vehetnek részt.
A posztgraduális, 4 féléves képzés másoddiplomát ad. A képzés
szeptember végétől 12 alkalommal, heti egy teljes munkanapot vesz
igénybe ezt követő vizsgaidőszakkal.

Felvilágosítás és előzetes jelentkezés (kérésre jelentkezési űr-
lap küldése) Dr. Kádas István c. egy. docensnél, a tanfolyam tit-
káránál (BME Szerves Kémia és Technológia Tanszék, 1111 Bu-
dapest, Budafoki út 8, 463-3695, ikadas@mail.bme.hu).

A félévenkénti tandíj előreláthatólag: 350 000 Ft, amit a munkál-
tató tanulmányi szerződés kötése mellett részlegesen vagy teljes egészé-
ben átvállalhat.

Jelentkezési határidő: 2011. szeptember 15.

FELHÍVÁS

Dr. Keglevich György
tanszékvezető egyetemi tanár

BME Szerves Kémia és Technológia Tanszék



Tisztelt Szerkesztőség!

2011. április 2-án a – Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumba (MMKM)
ebédidőben érkező – látogatókat az MMKM „vegykonyhája” különleges
(nem csak szellemi) táplálékkal lepte meg. A menü fő fogását Murányi
Zoltán és Oldal Vince, az Egri Főiskola oktatói szervírozták. A vegyi
gasztronómia kiválóságai által felkínált széles választékból a serpenyő-
ből kimászó hablepényt és a tojásból frissen kikelt, humorral gazdagon

fűszerezett bébi kígyót emelném
ki. Az ínyenc „falatokat” varázsla-
tos, színváltó italokkal „öblíthette”
le a kémia látványosságaira szom-
júzó vendégsereg.

A desszertet – a gyermekek
közkedvelt édességét, színes M&M
tojásokat – Sarkadi Lívia, a BME
professzora és Simon Péter, dokto-
ráns hallgatója szolgálta fel. A tojá-
sokat először vegyi úton meghá-
mozták, majd a lehámozott, egy-
színű tojáshéjakból – mindenki
ámulatára – elővarázsolták a szi-
várvány színeit. Ezt követően ke-
rült sor a meghámozott, szép fehér
tojások elfogyasztására.

A desszert után – Pálinkó Istvánnak, a Szegedi Tudományegyetem do-
censének vezetésével – egy rendkívül információdús borkóstolóra került
sor. A programvezető, miközben az érdekes borászati információkat töl-
tötte a nagyszámú érdeklődő fejébe, javasolta, hogy a hallgatóság végez-
ze el borral töltött poharainak érzékszervi vizsgálatát. Ennek során min-
denki több alaklommal megvizsgálta poharai alsó fertályát, azaz rend-
szeresen a pohár fenekére nézett.

A „vegykonyha” kínálatától és különösen a borkóstoló élményeitől
megrészegült hallgatóság még a késő délutáni órákban is hosszas taps-
sal ünnepelte a KÉMIÁT, illetve a kémia érdekességeit szórakoztató for-
mában bemutató előadókat.

A rendezvényen 15 éves Dániel és 13 éves Zoltán fiammal vettem
részt. Dani már hosszabb ideje érdeklődik a kémia iránt, Zoltán viszont
a múzeumban látottak hatására lépett be iskolájának kémia szakkörébe.

A magam és gyermekeim nevében ezúton szeretnék köszönetet mon-
dani a „Kémia Ünnepe” programokért mindazoknak, akiknek munkája
eredményeként a Magyar Kémikusok Egyesülete és az MMKM közös
rendezvénysorozata létrejöhetett. A kémia népszerűsítése érdekében – vé-
leményem szerint – sok ehhez hasonló tartalmú és színvonalú rendez-
vényre lenne szükség a jövőben is, Budapesten kívül, az ország különbö-
ző régióiban.

Üdvözlettel:
Dr. Princz Péter

elnök, 
MKE Környezetvédelmi Analitikai és Technológiai Társaság

Tisztelt Szerkesztőség!

Most találtam rá erre az érdekes, természettudománnyal (azon belül is
kémiával) foglalkozó kiadványra, tehát az lenne a kérdésem, hogy pon-
tosan hol is tudom megvásárolni a számokat, vannak-e kijelölt árusító-
helyek, vagy elég, ha egy nagyobb újságosnál keresem. Miskolci bolt len-
ne a legmegfelelőbb. Válaszukat előre is köszönöm.

Üdvözlettel: 
Viszoki Ádám, egy lelkes középiskolás

VISSZHANG

HUNGARIAN
CHEMICAL JOURNAL

LXVI. No. 7–8. July–August 2011

CONTENTS

MKE’s General Meeting 2011 214

MKE 1st National Conference 232

András Deák–Ferenc Faigl–László Nyulászi–
György Pokol: BME Faculty of Chemical Technology 
and Biotechnology 233

Péter Surján–Győző Láng–Tamás Turányi: 
Loránd Eötvös University Institute of Chemistry 238

An International Year of Chemistry interview with 
György Farsang 242 

Bruckner Room Lecture

György Kéri: Rationally designed active agents for 
signal transduction therapy 247

Customized therapy. An interview with György Kéri 248

Book review 251

Chembits (Edited by Gábor Lente) 252

News of the Month 254

Szeptemberben ismét

„Kutatók a Neten”
A Tempus Közalapítvány szervezésé-
ben megvalósuló Kutatók Éjszakája
2011 projekt és a NanoTudomány
Nemzetközi Közössége (TINC – Nano-
paprika.eu) „Kutatók a Neten 2011”
címmel kutatói blog- és weboldal-ta-
lálkozót rendez a Kutatók Éjszakáján,
szeptember 23-án, Budapesten. 

A rendezvényen a kutatók által írt, működtetett blogok és
weboldalak lépnek ki a virtuális térből, teremtenek kapcsola-
tot a tudományok iránt érdeklődő közönséggel. A weblapok
öt-öt perces bemutatkozása után a látogatók találkozhatnak az
oldalak készítőivel, feltehetik kérdéseiket. A rendezvény céljai
között szerepel a hazai kutató weblapok közötti együttműkö-
dés szorosabbra fűzése is.

Kutatói blogok, weboldalak jelentkezését 2011. szeptember
2-ig várjuk az editor@nanopaprika.eu email-címen.

A jelentkezés során megadandó adatok:
1. Blog/weboldal neve.
2. Blog/weboldal elérése: http://
3. Blog/weboldal témája (3-4 mondatban kifejtve).
4. Blogíró/weblap készítőjének neve.
5. Blogíró/weblap készítőjének végzettsége.
5. E-mail cím.

További információ a NanoTudomány Nemzetközi Közössé-
gétől az editor@nanopaprika.eu e-mail címen vagy a www.ku-
tato.net oldalon kapható.

Kutatók Éjszakája, 2010



A 2011. évi Irinyi János Országos 
Középiskolai Kémiaverseny döntője
Miskolc, 2011. május 6–8.

2011. évi Irinyi-verseny döntője sikerrel lezajlott május 6–8-án a
Miskolci Egyetemen, a Kémiai Intézet szervezésében és zömmel

az intézet teljes egészében felújított laboratóriumaiban. A siker rövid
tényközlése azért is indokolt, mert bár a tavalyi Miskolci Egyetemi Na-
pokkal (MEN) történt ütközést most (és a jövőben is) sikerült/sikerül el-
kerülni, a Miskolci Egyetemen folyó építkezések miatti teremhiányból
adódó nehézségeket is elkerültük. A Miskolci Egyetemisták Szövetségé-
nek vezetőit, elsősorban Varga Gábor alelnököt feltétlen köszönet illeti,
ugyanis a MEN egy héttel későbbi rendezésével sem a 2010-es kollégiu-
mi férőhelyhiány, sem a hangzavar, sem a vonzó programok nem von-
ták el a versenyzők és tanárok figyelmét a feladatról.

A verseny védnökének, Patkó Gyula professzornak, a Miskolci Egye-
tem rektorának köszöntő szavai után a Versenybizottság új elnöke, Pá-
linkó István biztató szavait követően Spilman Nóra I. éves magyar sza-
kos hallgatónk tanítómesterem, Horváth Zoltán professzor úr írása alap-
ján1 Mozart és a Selmeci Akadémia jeles kémikusainak barátsággá ne-
mesülő kapcsolatát mutatta be. A 2011 évi Irinyi-verseny döntőjét Liptay
György professzor úr, a Magyar Kémikusok Egyesületének elnöke nyi-
totta meg, aki a Kémia Nemzetközi Éve hazai eseménysorozatának
egyik elemeként is megjelölte az Irinyi-versenyt. Természetesen most
sem maradt el a munkavédelmi oktatás és informatikai ismertetés Bán-
hidi Olivér tanár úrtól.

A versenyzőknek a Műszaki Anyagtudományi Kar hallgatói (Kéri
Zoltán, Hudák Henrietta, Szimándli Eszter, Majercsák László) bemutat-
ták az egyetem fontosabb pontjait, sőt az érdeklődő tanulóknak lehető-
ségük volt a Selmeci Műemlékkönyvtárat is meglátogatni a tanáraik
után.

Az írásbeli fordulót követően a fiatalok a laboratóriumi munkában je-
leskedtek, nagy örömünkre mindkét korosztály sok hozzáértéssel és
ügyesen dolgozott. Sőt, mindkét csoport kiválóan is teljesített, amint az
eredmények láttatták. Ebben az évben is értékeltük a mérések esetén a
torzítatlanságot (pontosságot) és a precizitást (szórást) is. Az eredmé-
nyek azt mutatják, hogy az élen végzettek mind a két szempontból ki-
válóan dolgoztak. Továbbra is problémát jelent viszont a tanulók egy ré-
szének, hogy az eredményeket megfelelő számú értékes számjeggyel ad-
ják meg. Az eredmények tavaly bevezetett, fényújságon való megjelen-
tetése (csak mintaszámmal) természetesen népszerű a versenyzők kö-
rében, el is várják a forduló végét követő ¼ órán belüli tájékoztatást.
Most ez azért nem sikerült, mert mindkét fordulóban 2, illetve 3 ver-
senyző a minta számát rosszul vitte be a számítógépbe. Ezért be kellett
azonosítani a jegyzőkönyvek alapján a mintaszámokat, ami mintegy 20
perc csúszást eredményezett, amiért ezúton is elnézést kérünk. Termé-
szetesen a jövőben fokozottabb odafigyelést kérünk a versenyzők-
től, azonban a rendszer fejlesztésével ezt a hibát szoftveresen ki fogjuk
zárni.

A gyakorlati fordulókban közreműködtek a vegyipari technológiai
szakirányos hallgatóink, mind a felügyeletben, mind az átszerelésben.
Köszönet illeti a következő hallgatóinkat: Tamási Kinga, Juhász Nóra,
Sántha Edit, Rácz Gergely, Lassú Péter, Kuknyó Tímea, Tóth Anikó, Ar-
day András, Görzsöny Alíz.

Szombaton este Lakatos István akadémikus nagy érdeklődést kiváltó
előadást tartott a „Szénhidrogének szerepe az energiaellátásban: globá-
lis kitekintés, hazai perspektívák” címmel. A téma aktualitása nyilván
sok tanulót megérintett, reméljük, közöttük vannak a jövő fejlesztői,
akik az egyre nagyobb energiaigényt sikerrel tudják majd kielégíteni.

A szóbeli fordulóban a szokásoknak megfelelően, magabiztos, szép
feleleteket láttunk-hallottunk, a hallgatóság és a zsűri örömére.

A díjakat Liptay György professzor, Gácsy Zoltán professzor, a Mű-
szaki Anyagtudományi Kar dékánja, valamint Nagy Gábor, a TVK fej-
lesztési vezetője, a Mol képviselője adta át. Az Irinyi-zászlóra a szalago-
kat a 2011. évi Irinyi-díjasok kötötték fel.

A verseny díjai és díjazottjai
Irinyi-díj 2011. A kimagasló teljesítményért a Mol–TVK támogatásával:
Egyed Bálint (Zrínyi Miklós Gimnázium, Zalaegerszeg), Palya Dóra (Ka-
racs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Püs-
pökladány)

I.A kategória. 1. helyezett: Egyed Bálint (Zrínyi Miklós Gimnázium,
Zalaegerszeg), 2. helyezett: Sütõ Péter (Szent István Gimnázium, Buda-
pest), 3. helyezett: Angyal Péter (Ciszterci Szent István Gimnázium, Szé-
kesfehérvár)

I.B kategória. 1. helyezett: Borsik Gábor (ELTE Apáczai Csere János
Gyakorlógimnázium és Kollégium, Budapest) 

I.C kategória. 1. helyezett: Verebélyi Bence (Boronkay György Mű-
szaki Középiskola és Gimnázium, Vác)

II.A kategória. 1. helyezett: Palya Dóra (Karacs Ferenc Gimnázium,
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Püspökladány), 2. helyezett:
Szabó Dániel (Eötvös József Gimnázium, Budapest), 3. helyezett: Pirityi
Dávid (ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló
Gimnázium, Budapest) 

II.B kategória. 1. helyezett: Sályi Gergő (ELTE Apáczai Csere János
Gyakorlógimnázium és Kollégium, Budapest), 2. helyezett: Balogh Fe-
renc (ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium és Kollégium, Bu-
dapest) 

II.C kategória 1. helyezett: Szentendrei Zsolt (Ipari Szakközépiskola
és Gimnázium, Veszprém)

III. kategória. 1. helyezett: Debreceni Ádám (Boronkay György Mű-
szaki Középiskola és Gimnázium, Vác)

Lengyel Attila1 http://www.kfki.hu/~cheminfo/hun/teazo/born/mjb.html
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