
γ-valerolakton (GVL) előállítására kidolgozott eljárást, amely ma-
gában foglalja a lignocellulóz-alapú hulladékok savkatalizált át-
alakítását, [3] a levulinsav katalitikus redukcióját, [4,5] valamint
a keletkező komponensek elválasztásához szükséges gőz-folya-
dék egyensúlyi adatok és termodinamikai modellparaméterek
meghatározását. [6,7] A levulinsav (S)-[(RuCl(SEGPHOS))2(µ-Cl)3]
[NH2Me2] által katalizált aszimmetrikus, [8] valamint a furfurol
Ru-katalizált segédoldószer-mentes körülmények közötti szelek-
tív redukcióját elsőként közöltem a szakirodalomban. [9] Utóbbi
eljárással a jelenleg erősen környezetszennyező ipari réz-kromit
katalizátorrendszer kiváltására is lehetőség nyílhat. Munkám to-
vábbi részében igazoltam, hogy a GVL mint poláris, aprotikus ol-
dószer sikeresen alkalmazható átmenetifém-katalizált homogén
karbonilezési [10–12] és keresztkapcsolási reakciók [13] közege-
ként. A GVL további felhasználására vonatkozóan moduláris eljá-

egyészmérnöki oklevelemet 2000-ben szereztem a Veszpré-
mi Egyetemen (2006-tól Pannon Egyetem). A kutatómun-

kába negyedéves hallgatóként kapcsolódtam be az egyetem Vegy-
ipari Műveletek Tanszékén. Szteroid típusú gyógyszerhatóanya-
gok gyártása során keletkező intermedierek félüzemi kromato-
gráfiás elválasztását vizsgáltam, melyből „Szimulált mozgóréte-
ges kromatográfia matematikai modellezése” címmel készítettem
el diplomadolgozatomat.

2001-ben, Horváth István Tamás professzor kutatócsoportjá-
hoz csatlakozva, munkámat az ELTE Természettudományi Kará-
nak Kémiai Intézetében folytattam. Az új területet jelentő kuta-
tás során a változatos preparatív fémorganikus kémia mellett a
nagynyomású in situ IR- és NMR-spektroszkópia területén sike-
rült gyakorlati tapasztalatot szereznem. PhD-értekezésemet az
1,3-butadién kobalt-katalizált metoxikarbonilezésének mechaniz-
musvizsgálata, valamint vízoldható foszfinligandumok modulá-
ris szintézisének kifejlesztése témakörökben summa cum laude
minősítéssel védtem meg 2010-ben.

A Magyar Kémikusok Egyesületével doktoránsként kezdetem
a közös munkát 2004-ben, a XVI. FECHEM Conference on Orga-
nometallic Chemistry konferencia kapcsán. Ezt követően számos
MKE-rendezvény szervezésében és lebonyolításában vettem részt.
2013-ban társelnöke voltam a MKE szervezésében megrendezett
budapesti ISFOT’13 konferenciának. Megtiszteltetés, hogy 2020-
tól a EuChemS Division of Green and Sustainable Chemistry
(DGSC) küldötteként képviselem az MKE-t.

Doktori kutatómunkám mellett több ipari céggel folytatott
együttműködésben is közreműködhettem, ami nagyon értékes
tapasztalatszerzést jelentett az akadémiai jellegű kutatások mel-
lett. Példaként említeném, hogy az ExxonMobil vállalattal részt
vettem a nagyobb szénatomszámú olefinek kobalt-katalizált vi-
zes kétfázisú hidroformilezésének vizsgálatában. [1] A hollandiai
DSM céggel közös munkában sikerült igazolni, hogy az ε-kapro-
laktám gyártása során alkalmazott ún. átrendeződési keverék, az
ε-kaprolaktámium-hidrogén-szulfát ([C6H12NO]+[HSO4]

–), a leg-
nagyobb volumenben és legrégebben alkalmazott ipari ionos fo-
lyadék. [2] 

Oktatómunkám az ELTE-n töltött évek alatt a kémiai techno-
lógia és a vegyipari műveletek tárgycsoporthoz kötődött. Több
éven keresztül vezettem laboratóriumi gyakorlatokat és oktattam
a kémiai technológiát a vegyész, illetve a környezettan szakos
hallgatók számára.

Munkámat 2012-től docensként folytatva új kutatócsoportot
hoztam létre a BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tan-
székén. Főbb kutatási területeim a homogén katalízis, a nagy-
nyomású katalitikus kémia, a biomassza-átalakítás és a környe-
zetbarát oldószerek vizsgálata. A közel tízéves kutatómunka ered-
ményei közül kiemelném az új, ígéretes C5-platform-molekula, a
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Az MKE új főtitkára: 
Mika László Tamás professzor
Az MKE Küldöttközgyűlése 2021 szeptemberében Mika László Tamást választotta meg az Egyesület főtitkárának.
Bemutatkozó sorait alább olvashatják.
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elegy. Kiderült, hogy ennél az eutektikus összetételnél az olva-
dáspont 12 °C-ra csökkent!

A kolin-klorid állati tápokban használt természetes anyag, a B-
vitamin összetevője, míg a karbamidot műtrágyaként használ-
ják. Az összekeverésükkel létrehozott oldószer már első ránézésre
is számos vonzó tulajdonsággal rendelkezik: könnyen hozzáfér-
hető, olcsó, természetes alapanyagokból állítható elő, és nem to-
xikus, környezetbarát, biológiailag lebontható.

Abotték cikke óta meglehetősen nagy számú közlemény jelent
meg újabb és újabb fajta természetes alapú eutektikus oldósze-
rekről (magyarul rövidíthetjük TEO-nak), tulajdonságaikról, al-

Bélafiné Bakó Katalin

Újabb „zöld”oldószerek 
a láthatáron?
Az eutektikus oldószerekről

a két komponens elegyének létezik olyan összetétele, ahol az
olvadáspont mindkét komponensénél alacsonyabb, azt eu-

tektikumnak nevezzük. Ennél az összetételnél az oldat teljes meny-
nyisége lehűlés közben az eutektikus hőmérsékleten homogén
eutektikummá alakul. Az eutektikumok 2003-ig főként a szilárd
fázisú rendszerekkel kapcsolatos kutatásokban szerepeltek. 2003-
ban azonban Andy Abbott és társai az angliai Leicester Egye-
temről publikáltak egy cikket [1], amelyben felhívták a figyelmet
arra, hogy az ionos folyadékokhoz hasonló módon léteznek eu-
tektikus oldószerek is, ahol kationok és anionok alkotják az ele-
gyet, s olvadáspontjuk gyakran szobahőmérséklet alatti [2]. Ezek
az eutektikus oldószerek (angolul Deep Eutectic Solvents, DESs)
természetes alapúak is lehetnek [3], s így a zöld kémia alternatív
oldószereiként tekinthetünk rájuk…

Abott és munkatársai elsőként a kolin-klorid por (1. ábra, op.
302 °C) és kristályos karbamid (op. 133 °C) 1:2 arányú összekeve-
résénél tapasztalták, hogy szobahőmérsékleten megolvadt az

H
1. ábra. A kolin-klorid
szerkezete
(2-hidroxietil)-trimetil-
ammónium-klorid

N+

OH
Cl–

rást dolgoztam ki különböző szobahőmérsékletű ionos folyadé-
kok előállítására, melyek szintén felhasználhatók homogén kata-
litikus hidrogénezési [14] és keresztkapcsolási [15] reakciókban.

Kutatással töltött éveim alatt többször volt lehetőségem kül-
földi kutatóhelyeken (Forschungzentrum Karlsruhe, Bayer Mate-
rialScience Leverkusen, EPFL Lausanne, City University of Hong
Kong) ösztöndíjasként vagy vendégkutatóként dolgozni, ami a
szakmai fejlődési lehetőségek és együttműködések mellett hosszú
távú baráti kapcsolatokat is eredményezett. 

Kutatómunkámat 2014 és 2017 között az MTA Bolyai János Ku-
tatási Ösztöndíjjal támogatta, eredményességét 2018-ban Bolyai-
plakettel ismerte el. Habilitációs oklevelemet 2016-ban szereztem
a BME-n. A MTA doktora cím elnyerésére benyújtott értekezése-
met 2019-ben védtem meg. A BME Kémiai és Környezeti Folya-
matmérnöki Tanszékének 2016-óta vagyok a vezetője. Egyetemi
tanári kinevezésemet 2020-ban vettem át.

Oktatási tevékenységem mellett, amely továbbra is a vegyipari
műveletekhez és a katalízishez kötődik, nagyon fontosnak tar-
tom a tudomány iránt érdeklődő diákok munkájának magas szín-
vonalú szakmai irányítását és előmenetelének támogatását. A ku-
tatócsoportban dolgozó hallgatókat maximálisan támogatom ha-
zai és nemzetközi konferenciákon való részvételben, ahol ered-
ményeiket angol nyelven is, szélesebb szakmai közönség előtt is
bemutathatják. A kutatási eredmények magas szintű publikálását
különös fontossággal kezelem. Publikációim közül kiemelném a
Chemical Reviews folyóiratban 2018-ban megjelent, két BME-es
társszerzővel készült összefoglaló művemet, amelyet a BME leg-
kiválóbb tudományos közleményének is választottak. [16]

Oktatói munkámat 2016-ban a BME kiváló oktatója díjjal, 2021-
ben Görög Jenő-díjjal ismerték el.

Nagy megtiszteltetés, hogy 2021-ben a MKE főtitkárává vá-
lasztottak. Az Egyesület történelmi múltja külön rangra emeli a
tisztséggel járó feladatok ellátását, amit legjobb tudásom szerint
szeretnék teljesíteni.

Mika László Tamás
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