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84 MAGYAR KÉMIKUSOK LAPJA

Mátyus Péter összegző, áttekintő írása lapunk 61. évfolyamának
1. számában jelent meg. 2006-ban közölt megállapításai (amelye-
ket még a Szerves és Gyógyszerkémiai Szakosztály elnökeként ve-
tett papírra) a kémia társadalmi helyzetéről, jövőbeni szerepéről,
az Egyesület előtt álló feladatokról – gyorsan változó és fejlődő
világunkban – 14 év után is érvényesek. A felvázolt feladatok tel-
jesítésének módját értelemszerűen át kell gondolnunk, át kell ér-
telmeznünk a jelen társadalmi-gazdasági környezetben, igazíta-
nunk kell a kormányzati tényezőkben, az MTA helyzetében és
szervezetében bekövetkezett és várhatóan bekövetkező változások
függvényében.

A fentieket néhány gondolattal illusztrálhatjuk.
A kémia társadalmi megbecsülésének helyreállítását célzó, a

cikkben felvázolt feladatok ma is központi szerepet töltenek be
az egyesületi munkában. Változatlanul törekednünk kell annak
bemutatására, hogy milyen haszonnal jár az egész társadalom
számára a kémikusok kutató-fejlesztő tevékenysége, az új meg-
oldások bevezetése az ipari ágazatokban, a mezőgazdaságban, az
egészségügyben.

Az egyesületi célok, feladatok meghatározásában különös fi-
gyelmet kell fordítanunk a kormányzati szervekkel, az MTA újon-
nan létrejövő szerveivel, az ipar szereplőivel való együttműkö-
désre, a nemzetközi kapcsolatok fenntartására és bővítésére,
szem előtt tartva az Európai Unió azon prioritásait, amelyek a
kémia, a vegyipar fejlesztését tűzik ki célul, illetve amelyekben a
kémikusoknak jelentős szerep juthat. Mindezen feladatokban lé-
nyeges a határon túli magyarsággal már eddig is szép eredmé-
nyeket elért kapcsolatok, közös programok továbbfejlesztése. Vál-
tozatlanul törekednünk kell az Egyesületnek a nemzetközi szer-
vezetekben való intenzív részvételére, a külföldi társegyesületek-
kel való együttműködés fenntartására, mindezeknek a lehetősé-
gek szerinti bővítésére. Elengedhetetlen továbbá a kémiatanárok
részvétele az egyesületi életben, ennek nagy hagyományai van-
nak.

Változatlanul az Egyesület életének legfontosabb fórumai
mind a hazai, mind a nemzetközi részvétellel szervezett tudo-
mányos konferenciák, előadói ülések, szakmai napok: a tudo-
mányos eszmecserék, a személyes kapcsolatépítés színterei. E
rendezvények szervezése jelentős feladatot jelent az egyesületi ta-
gok számára, mind nagyobb kihívás ugyanakkor Egyesületünk
Titkársága szempontjából. Nemcsak a technikai fejlődésből adó-
dó új eszközökkel kell a Titkárság munkatársainak lépést tarta-
niuk az előkészítés és lebonyolítás során, hanem újabb megoldá-
sokat is kell találniuk a hatékony konferenciaszervezésre az ér-
deklődők financiális lehetőségei, valamint oktatási, illetve kuta-
tás-fejlesztési kötelezettségeikből adódó terhelésük figyelembe-
vételével. Példaként említhetjük, hogy sikeresnek bizonyult az
MKE Titkárság által kezdeményezett megoldás: már több alka-
lommal is egy időben, azonos helyszínen került sor két önálló
rendezvény, a Környezetvédelmi Analitikai és Technológiai Kon-
ferencia, valamint a Spektrokémiai Vándorgyűlés megszervezése
(Sümeg 2011, Debrecen 2017, Balatonszárszó 2019). Az utóbbi
évek fejlődése azt mutatja, hogy a környezetvédelemben széles
körben alkalmaznak olyan új méréstechnikákat, amelyek fejlő-
désének bemutatására a spektrokémiai szekciók előadásaiban
számíthatunk, ugyanakkor a spektrokémikusok figyelme is je-
lentős mértékben fordul környezetünk állapota, valamint az élel-

miszerek vizsgálata felé. A párhuzamosan szervezett két konfe-
rencia bármelyikének résztvevői – érdeklődésük szerint – mind-
két rendezvény előadásait meghallgathatták, és közös poszter-
szekciót látogathattak meg, sőt sor került közös plenáris előadá-
sokra is. 

Kiemelendő szerepet játszik a fiatal kémikusok és a potenciá-
lisan leendő kémikusok, tehát a középiskolások bevonása az
egyesületi életbe. Az utóbbi években megalakult a Fiatal Kémi-
kusok Fóruma, amely szakosztályi szintű egység az Egyesületen
belül. Az ifjúsági tagok tagdíjkedvezményt kapnak, konferenciá-
inkon kedvezménnyel vehetnek részt, de támogatást kaphatnak
külföldi rendezvényeken való részvételhez, valamint évente leg-
feljebb 13 diplomamunkát díjazunk. Egyesületünk előadóüléseket
is szervez (például kétévente a Fiatal Kémikusok Előadóülése); a
fiatal kémikusok eredményeinek bemutatását szolgáló néhány
esemény a teljesség igénye nélkül: Kémiai Előadói Napok a
Csongrád megyei Csoport szervezésében, előadói verseny fiatal
kutatóknak az Őszi Radiokémiai Napok keretében, román–ma-
gyar konferenciasorozat (YRICCCE). 

A középiskolások kémia iránti motivációját számos eszköz se-
gíti elő; ezek között kiemelendő az Egyesület által szervezett Iri-
nyi János Középiskolai Kémiaverseny, az Országos Diákvegyész
Napok, a Varázslatos Kémia nyári tábor. Az Egyesület támogatja
a középiskolások számára szervezett nemzetközi olimpiákon, tor-
nákon részt vevő csapatok felkészítését, pályázatokon nyerik el és
intézik a részvételükhöz szükséges anyagi forrásokat. Ki kell még
emelnünk a középiskolások részvételének szorgalmazását az
egyesületi életben. A kétévenként megrendezésre kerülő Környe-
zetvédelmi Analitikai és Technológiai Konferenciákon először
2013-ban javasolta Princz Péter, a Környezetanalitikai és Techno-
lógiai Táraság akkori elnöke az Ifjúsági Szekció szervezését azzal
a céllal, hogy középiskolás diákok beszámolhassanak az iskolá-
jukban végzett önálló, tanáraik által támogatott munkájukról; a
sikeres kezdeményezés azóta beépült a konferenciasorozat prog-
ramjába. Egy másik példaként említhetjük a Bács-Kiskun Megyei
Területi Szervezet munkáját. A Kecskeméten 2017-ben rendezett
40. Kémikus Napon hallhattuk Fazekasné Berényi Éva – a terü-
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Egyesületünk feladatai
Mátyus Péter vegyészmér-
nök, az MTA doktora. A
Gyógyszerkutató Intézetben
töltött évek után a Semmel-
weis Egyetem (SE) Szerves
Vegytani Intézetét vezette,
majd az SE Gyógyszerkuta-
tási és Gyógyszerbiztonsági
Centrumának igazgatója lett.
Jelentős hazai és nemzetkö-

zi szakmai szervezetekben töltött és tölt be vezető tisztséget.
Szakmai tevékenysége elsősorban a gyógyszerkémia különféle
területeire, például a hatóanyagtervezés és az optimalizálás
koncepcionális és stratégiai kérdéseire, az adatalapú egészség-
ügyi/ipari innovációra irányul. Több általa vezetett eredeti
gyógyszerkutatási projekt gyógyszerjelöltjének humán vizsgá-
latára is sor került. A Covid-járvány kezelésére felállított koro-
navírus-kutató akciócsoport egyik kutatásvezetője. 



LXXVI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM ● 2021. MÁRCIUS ● DOI: 10.24364/MKL.2021.03 85

líthetjük a Hajdú-Bihar megyei Dr. Kónya Józsefné Emlékpályá-
zatot.

A 2020-as évet beárnyékolta a Covid–19 járvány, számos ren-
dezvény és az egyesületi élet több eseményének elhalasztását
és/vagy törlését, egyben jelentős gazdasági hátrányt eredmé-
nyezve. Reménykedünk, hogy 2021-ben – ha nem is változatlanul
– de eredményesen folytathatja Egyesületünk munkáját.

Buzás Ilona
az MKE Környezetanalitikai és Technológiai Társaság titkára

leti Szervezet 42 éven át aktív tagja, hosszú évekig titkára, bátran
mondhatjuk, motorja – összefoglaló beszámolójában, hogy több
alkalommal is szerveztek diákfórumokat, rajzpályázatokat kö-
zépiskolásoknak. Több Kémikus Napon középiskolások is szere-
peltek eredményeiket bemutató előadásokkal. A diákok lelkesen
megtartott, érdekes előadásait az említett rendezvényeken öröm-
mel fogadta a hallgatóság. Hasonlóan aktív a BAZ megyei cso-
port – a Borsodi Vegyipari Napok keretében rendszeresen kapnak
előadás lehetőséget a tehetséges középiskolások, vagy megem-

Védőoltás, nem fagyálló!

z ismeretlen sokak számára félelmetes. Különösen igaz ez egy
krízishelyzetben, főleg, ha egyesek (tájékozatlanságból vagy

haszonlesésből) a félelmet még fokozzák is.
A Pfizer és a Moderna koronavírus-védőoltásainak megjele-

nésekor hirtelen ugrásszerűen megnőtt a gyógyszer-engedélye-
zési szakértők száma. Ők tudni vélik, hogy a vakcinák hatásos-
sága nem igazolt vagy nem jól alátámasztott, biztonságosságuk nem
tisztázott, vagy egyenesen bizonytalan. A termékeket nem tesz-
telték elég emberen, vagy túl rövid ideig vizsgálták; nem ismer-
tek a hosszú távú mellékhatások, ésatöbbi, ésatöbbi... Nos, egy
dolgot érdemes tisztázni: a mostani védőoltások engedélyezésé-
nél alapvetően ugyanazok a szabályok érvényesek: a hatásosság
és biztonságosság tekintetében nincs engedmény. A jelentős köz-
érdekre tekintettel a hatóságok sok mindenben (elsősorban az el-
bírálási határidőkben) rugalmasan jártak el, kivéve a hatásossá-
got és biztonságosságot. A biztonságossághoz tartozik az is, hogy a
gyártáshoz felhasznált segédanyagoknak is biztonságosaknak kell
lenniük.

A közbizalmat nemcsak a haszonszerzési céllal ijesztgetők, ha-
nem a tájékozatlan szakemberek is rombolhatják. Amikor például
egy nagy olvasottságú portálon megjelent (és sok tucat más ol-
dal által is átvett) írás szerint arról nyilatkozik egy sejtbiológus,
hogy a Moderna vakcinája úgynevezett PEG-et (polietilén-glikolt)
tartalmaz, amely bizonyos esetekben vesekárosodást is okozhat.
„Nem akarok senkit ijesztegetni, de ez van a fagyálló folyadék-
ban is” – mondta, hozzátéve ugyanakkor, hogy ezt a szert is alapo-
san bevizsgálták, nagyon kevés PEG van benne, de ettől az ő sze-
mében „kicsit kevésbé jó”, mint a Pfizer oltása.

Egy olyan időszakban, amikor a védőoltásokkal kapcsolatos
gyanakvás jelentős, ez a fagyállós ijesztgetés minden olyan üze-
netet felülírhat, ami a hiteles tájékoztatást célozza. Ráadásul az
egész teljesen alaptalan. Nézzük röviden, miért:

• a fagyállókban nem polietilén-glikol (PEG), hanem monoeti-
lén-glikol (MEG) vagy dietilénglikol van (DEG).

• A PEG és MEG/DEG kémiailag és biológiai hatásaiban telje-
sen eltérő anyagok (utóbbi kettő sokban hasonló).

• A MEG-et és a DEG-et fagyállók előállítására használják, ezek
sűrűn folyó, édes ízű, mérgező folyadékok. A DEG-hez na-
gyon sok hamisítási és mérgezési eset köthető, ezek közül
leghírhedtebb az osztrák ún. glikolbotrány. 1985-ben egyes
(kémiai ismeretek híján lévő) osztrák borászok savanyú bo-
raikat édeskés DEG-gel akarták feljavítani. Ennek a próbál-

kozásnak több millió liter bor látta kárát (ennyit kellett meg-
semmisíteni). Több más esetben sok száz halálos áldozatot
követelt az emberi hiba vagy tudatlanság.

• Bár a PEG etilén-glikol-elemekből felépülő polimer molekula,
utóbbival ellentétben nem mérgező.

• A PEG-et a gyógyszergyártásban gyakran használják oldást
elősegítő anyagként, biztonságossága az ehhez szükséges
koncentrációkban tudományosan alátámasztott.

• A PEG-et hashajtókban is felhasználják, sőt, bizonyos gyógy-
szermérgezések esetén PEG-et használnak bélmosásra (lite-
res mennyiségben).

• Ehhez képest a vakcina mindössze mikroliteres mennyiséget
tartalmaz ebből az ártalmatlan anyagból. Bizonyos allergiás
reakciók kapcsán felmerült a PEG lehetséges szerepe, de ez a
kérdés egyrészt még nem tisztázott, másrészt az allergiás reak-
ciónak semmi köze nincs a mérgező fagyálló folyadékokhoz.

• Ráadásul nemcsak a Moderna, hanem a Pfizer-BioNTech vé-
dőoltása is tartalmazza ezt a segédanyagot (pontosabban: egy
kémiailag némileg különböző származékot), és az sem lenne
meglepő, ha az újonnan engedélyezett védőoltások is tartal-
maznák.

Mindezek alapján egyértelmű, hogy a fagyálló belekeverése a
védőoltásokkal kapcsolatos diskurzusba alaptalan ijesztgetés, de
ettől még kiválóan alkalmas arra, hogy az oltásellenesek zászla-
jukra tűzzék, mint újabb bizonyítékot az oltások veszélyességére...

Csupor Dezső
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