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2017-ben újabb fejlesztés kezdődött a Gla-
xoSmithKline (GSK) gödöllői vakcina-
gyárában. A 18 milliárd Ft-os fejlesztés-
sel a gyár gyógyszeralapanyagokat, dif-
téria- és tetanuszvakcina-komponense-
ket állít elő.

2017-ben új vakcinagyártó üzemet avatott
Budapesten a Ceva-Phylaxia. A Ceva San-
té Animale egyike a világ tíz legnagyobb
állategészségügyi cégének. A cég ter-
jeszkedését a baromfivakcinák előállítá-
sa és a sertésvakcina-kínálat bővítése
határozta meg. 

2017-ben partnerségi megállapodást írt alá
a Richter Gedeon Nyrt. az Evestea ame-
rikai céggel. A megállapodás értelmé-
ben az Evestea kutatás-fejlesztési tevé-
kenységet végez női urológiai terméke-
ken, cserében bizonyos Amerikán kívüli
területeken megkapja a Richter keres-
kedelmi jogait.

2017-ben új gyártórészleget avatott Szol-
nokon a Béres Gyógyszergyár. A fejlesz-
tés a növekvő hazai és exportkereslet
kielégítése érdekében, a termelési ka-
pacitások növelése céljából vált szüksé-
gessé.

2017. február 13-án hunyt el Tyihák Ernő
vegyészmérnök, a Gyógynövény Kutató
Intézet, majd az MTA Növényvédelmi Ku-
tató Intézet tudományos főmunkatársa.
Kiemelkedő kutatási eredményei: a sejt-
szaporodást befolyásoló és immunsti-
muláló anyagok izolálása növényekből
és biotechnológiai mintákból, az élővi-
lágra jellemző formaldehid-ciklus és a
formaldehidom-rendszer felismerése és
kutatása, a túlnyomásos rétegkromato-
gráfia (OPLC) felfedezése és fejlesztése.

2017. március 8-án hunyt el Oláh György
Nobel-díjas, Corvin-lánccal és Széchenyi

Nagydíjjal kitüntetett
kémiaprofesszor, az
MTA tiszteletbeli tagja
Beverly Hillsben (Los
Angeles). 
Végakarata szerint Bu-
dapesten helyezték örök
nyugalomra, 2017. szep-
tember 19-én. A Fiu-
mei Úti Sírkert Nem-
zeti Emlékhelyén nyug-
szik. 1927. május 22-

én született Budapesten. A Piarista Gim-
náziumban érettségizett, majd a Mű-
egyetemen tanult. Zemplén Géza szer-
ves kémia tanszékén helyezkedett el.
Fluortartalmú szénhidrogénekkel foly-
tatott kísérleteket. 1954-től a Központi
Kémiai Kutató Intézetnél a szerves ké-
miai kutatócsoport tagja, az intézet igaz-
gatóhelyettese. Az 1956-os forradalom
után elhagyta az országot. Kanadában,
a Dow Chemical Co. kutató laboratóriu-
mában ajánlott állást fogadta el. Itt
kezdte meg a stabil karbokationokkal
kapcsolatos kutatásait. 1964 tavaszán át-
került a Dow Chemical Framinghamban
(Massachusetts) alapított kutató labo-
ratóriumába (Dow’s Eastern Research
Laboratories). 1965 nyarától a clevelandi
Western Reserve Universitiy tanszékve-
zető egyetemi tanára. 1977 májusában
Los Angelesben az University of Sou-
thern California egyetemen vállalt ál-
lást. 1991-től a Donald P. és Katherine B.
Loker támogatásával létesült és a róluk
elnevezett Loker Szénhidrogén-kutató
Intézet (Los Angeles) igazgatójaként dol-
gozott. Kutatásai nyomán a karbokati-
onokkal kapcsolatos nézetek teljesen
megváltoztak. Már a ’20-as és ’30-as évek-
ben megfigyelték a szerves reakciók ta-
nulmányozásakor, hogy pozitív töltésű

szénhidrogének „karbokationok” ese-
tenként nagyon rövid ideig létező (mik-
ro-, ill. nanoszekundum) közbülső ter-
mékként jelenhetnek meg. Mivel ezek a
közbülső termékek még nagyon reak-
cióképesek is voltak, általában feltéte-
lezték, hogy nem állíthatók elő és olyan
fizikai eszközökkel, mint az NMR, a
infravörös spektroszkópia vagy rönt-
gendiffrakció, nem vizsgálhatók a tulaj-
donságaik. Ami lehetetlennek tűnt, az
lehetővé vált Oláh György karbokation
kémiában végzett eredeti kutatásai so-
rán. Az 1960-as évek elején Oláh és mun-
katársai felfedezték, hogy stabil karbo-
kationok állíthatók elő különlegesen erős
savak alkalmazásával, amelyek sokkal
erősebbek, mint pl. a kénsav vagy a só-
sav. Az új savak „szupersavak” néven
váltak ismertté. A felfedezés teljesen meg-
változtatta a nehezen megfogható kar-
bokationok tudományos vizsgálatát.
Nagyszámú karbokationt állítottak elő
és tulajdonságaikat nagy részletességgel
vizsgálták. Oláh György azt is megmu-
tatta, hogy a szupersavak hogyan alkal-
mazhatók új és fontos szerves vegyüle-
tek könnyű szintézisénél és hogyan ál-
líthatók elő egyszerűen és olcsón olyan
kis szerves molekulák, amelyeket kiin-
duló anyagként használnak számos je-
lentős szintézisnél. Munkája új módsze-
reket eredményezett egyenes láncú szén-
hidrogének elágazó láncúvá alakítására,
amelyek a magas oktánszámú benzinek
fontos alkotórészei. 1994-ben elnyerte a
kémiai Nobel-díjat „a karbokation-ké-
miához való hozzájárulásáért”.

2017. március 23-án hunyt el Kalló Dénes
vegyészmérnök, a heterogén katalízis
nemzetközileg elismert kutatója. Kuta-
tásai során zeolitokon végbemenő szén-
hidrogén-átalakulások kinetikájának és
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mechanizmusának felderítésével foglal-
kozott. Vizsgálta természetes zeolitok
környezetvédelmi alkalmazását. 40 éven
át volt a Veszprémi Egyetem (Pannon
Egyetem) előadója.

2017. április 2-án hunyt el Simonyi István
vegyészmérnök, gyógyszer-analitikus,
az Egis Gyógyszergyár Nyrt. minőség-
ellenőrző főosztályának vezetője. Alkotó
résztvevője volt 55 gyógyszergyári sza-
badalom és számos elfogadott újítás ki-
dolgozásának.

2017. április 8-án hunyt el Pap Lajos ve-
gyész, spektrokémikus, egyetemi tanár,
a Magyar Spektrokémiai Társaság egyik
alapítója. A Debreceni Egyetemen vég-
zett, majd a Hegyaljai Ásványbánya
Vállalatnál és a debreceni Magyar Gör-
dülőcsapágy Műveknél végzett munká-
ja után a Debreceni Egyetem Szervetlen
és Analitikai Kémia Tanszékén kapott
állást. Az egyetemen műszeres analiti-
kai részleget szervezett. 1968–70 között
a geológiai expedíció geokémiai cso-
portját vezette Mongóliában. Tudomá-
nyos munkája a spektroszkópiához, az
emissziós színképelemzéshez kapcsoló-
dott. Az atomabszorpciós méréseknél a
lángokban és az elektrotermikus atomi-
zálókban folyó fizikai kémiai folyama-
tok és ezek analitikai vonatkozásai fog-
lalkoztatták.

2017. május 4-én hunyt el Békássy Sándor
vegyészmérnök, a BME Szerves Kémia
és Technológia Tanszék oktatója. Tech-
nológiai tárgyakat oktatott, tervezési fel-
adatokat irányított, laborgyakorlatokat
vezetett. 

2017. június 22-én hunyt el Rátosi Ernő
vegyészmérnök, a Dunai Kőolajipari Vál-
lalat (MOL Nyrt. Dunai Finomító) ve-
zérigazgatója. Pályáját a Csepeli Finomí-
tónál kezdte, majd 1963-tól Százhalom-
battán, a Dunai Kőolajipari Vállalat be-
ruházásának I. ütemében három üzem
tervezését végezte. Dolgozott a Nehéz-
ipari Minisztériumban, majd visszatér-
ve a DKV-hoz főtechnológus lett. 1973-
ban főmérnök, 1975-ben igazgató, 1980-
ban a vállalat vezérigazgatója. Főtech-
nológusként húsz üzem megindításá-
ban vett részt Százhalombattán, majd
vezérigazgatóként irányította a kataliti-
kus krakk- (FCC) üzem 1984-es beruhá-
zását.

2017. július 31-én hunyt el Beck Mihály ké-
mikus, egyetemi tanár, az MTA tagja. A
Szegedi Tudományegyetem Szervetlen
és Analitikai Kémiai Tanszékén műkö-
dő MTA Reakciókinetikai Tanszéki Ku-
tatócsoportban kezdte kutatásait. Ké-

sőbb címzetes egyetemi tanár a József
Attila Tudományegyetemen, majd a Kos-
suth Lajos Tudományegyetem Fizikai
Kémiai Tanszékének tanszékvezető pro-
fesszora (1968–1990). A komplexkémiai
kutatások nemzetközileg legismertebb
hazai képviselőjévé vált. Könyve –
„Komplex egyensúlyok kémiája” (Aka-
démiai Kiadó, 1965), ill. angol kiadása:
„Chemistry of Complex Equilibria” (Van
Nostrand Reinhold Co., 1970) – a terü-
let iránymutató munkája. Szaktudomá-
nyos munkái mellett jelentős tudo-
mánytörténeti munkássága is. 2008-ban
jelent meg a Magyar Tudománytörté-
neti Intézet kiadásában: „Than Károly
élete és munkássága” c. könyve.

2017. augusztus 30-án hunyt el Hodossy
Lajos vegyészmérnök. A Veszprémi Vegy-
ipari Egyetem Vegyipari Műveletek Tan-
székének ajunktusa, majd a Péti Nitro-
génművek Technológiai Főosztályának
vezetője. 1984-től a Nitroil Vegyipari
Termelő Fejlesztő Rt.-nél (Huntsman
Corp.) fejlesztési csoportvezető, majd
műszaki igazgatóhelyettes. Katalitikus
folyamatokkal, nagynyomású hidrogé-
nezési technológiák kidolgozásával fog-
lalkozott. Eredményes kutatásokat vég-
zett a kémiai reaktorok, reaktortechnika
területén.

2017-ben hunyt el Szepesváry Györgyné, az
MKE főtitkár-helyettese. Előadóülése-
ket, hazai és nemzetközi konferenciákat
szervezett. Szomszéd országokbeli egye-
sületekkel eredményes együttműködést
valósított meg. Külföldi és magyar ku-
tatókkal csereprogramokat bonyolított.
Segítette új szakosztályok, szakcsopor-
tok létrehozását.

2017. december 18-én hunyt el László Ká-
roly gépészmérnök, a Dunai Kőolajipari
Vállalat egykori alapító munkatársa, fej-
lesztési főmérnök. Irányította a DKV I–
II. és III. beruházási szakaszát, az első
28 technológiai üzem és segédüzemek
építését.

2017. december 26-án hunyt el Kálmán
Alajos akadémikus, c. egyetemi tanár, a

krisztallográfiai szerkezetkutatás nem-
zetközileg elismert szaktekintélye. Az
MTA Központi Kémiai Kutatóintézet-
ben volt tud. munkatárs, majd 1978–2005
között a Röntgendiffrakciós Osztály ve-
zetője. Fő kutatási területe a kémiai
krisztallográfia és a molekulaszerkezet-

kutatás volt. Több száz
szerves molekula tér-
szerkezetét határozta
meg. Az 1980-as évek-
től részt vett a Ma-
gyar Kémikusok Egye-
sülete munkájában,
1997–2007 között az
Egyesület elnöke. A

Nemzetközi Krisztallográfiai Unió (IUCR)
végrehajtó-bizottsági tagja, 1990 és 1993
között alelnöke, az Európai Fizikai Tár-
saságban az IUCR képviselője.

10 éve

2012. április 19-én avatták fel a Richter
Biotechnológiai Üzemét Debrecenben.
Az üzemben elsőként emlőssejtek fel-
használásával klinikai vizsgálathoz szük-
séges mintákat, majd 2014-től humán
betegségek kezelésére szolgáló, biológi-
ai módszerekkel előállított gyógyszere-
ket, rákellenes és krónikus gyulladások
elleni fehérjéket és antitesteket gyárta-
nak. A 2008-ban kezdődött zöldmezős
beruházás 25 milliárd forintba került.

2012. május 24-én kísérleti üzemet adtak
át a Debreceni Egyetem Orvos- és Egész-
ségtudományi Centruma Gyógyszerész-
tudományi Karának Gyógyszer-techno-
lógiai Tanszékén. A kísérleti üzem célja
az ipari gyógyszergyártási technológiák
elsajátításának elősegítése.

2012-ben épült fel a Pécsi Tudományegye-
tem új természettudományi kutatóköz-
pontja. A korszerű műszerparkkal fel-
szerelt intézmény segíti a régióban fo-
lyó kutatásokat és a hallgatók magas
színvonalú oktatását. A kutatóközpon-
tot Szentágothai János agykutatóról ne-
vezték el.

2012. július 25-én avatták fel Debrecenben
a város, a helyi iparkamara és a Richter
Gedeon Nyrt. együttműködésével létre-
hozott Pharmapolis Gyógyszeripari Tu-
dományos Parkot. Az épületben kísérle-
ti laboratóriumok, állatház, irodahelyi-
ségek és konferenciatermek kaptak he-
lyet. A tudományos park 120 kutatónak
biztosít munkahelyet.

2012-ben a BorsodChem (ma: Wanhua)
felavatta új TDI üzemét Kazincbarcikán.
Az új létesítmény kapacitása évi 160 ki-
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lotonna. A vállalat ezzel Európa vezető
toluol-diizocianát-gyártójává vált. A TDI-t
főként a gépjárműülések, kárpitok és
matracok gyártásához szükséges lágy
poliuretán habok készítésénél használ-
ják.

2012-ben adták át a Teva Gyógyszergyár
Zrt. új üzemét Gödöllőn. A legkorszerűbb
gyógyszergyártási technológiákkal elő-
állított termékek között korábban hi-
ánycikknek számító onkológiai készít-
mények gyártása is megkezdődött. Az
üzem 15 000 m2 területén 263 új mun-
kahely létesült.

2012. január 15-én hunyt el Dobos Lajos
festőművész, aki negyven kémikus port-
réját festette meg a Vegyészeti Múzeum
arcképcsarnoka számára.

2012. március 23-án hunyt el Sztaricskai
Ferenc vegyész, a KLTE címzetes egye-
temi tanára. Tudományos munkássága
az antibiotikum-kutatáshoz kapcsoló-
dik. Alapító tagja volt az MTA Antibioti-
kumkémiai Munkacsoportjának, va-
lamint alapítója a Debreceni Egyetem
Gyógyszerésztudományi Kara Gyógysze-
részi Kémia Tanszékének.

2012. május 6-án hunyt el Nagypataki Gyu-
la vegyész, mérnök-közgazdász. A Sző-
nyi Olajfinomítóban végzett munkája
után a Dunai Kőolajipari Vállalathoz ke-
rült, ahol kutatási főosztályvezetői mun-
kakört töltött be. A Dunai Kőolaj folyó-
irat és folytatásaként a MOL Szakmai
Tudományos Közlemények időszakos
kiadvány alapítója és 37 éven át felelős
szerkesztője volt.

2012. július 18-án hunyt el Korcsog András
vegyészmérnök, a Pannon Egyetem (Veszp-
rémi Vegyipari Egyetem) címzetes egye-
temi docense, nyugalmazott államtit-
kár.

2012. szeptember 23-án hunyt el Kucsman
Árpád, az ELTE Szerves Kémia Tanszé-
kének egyetemi tanára. Tudományos
kutatásait a szerves kénvegyületek te-
rületén folytatta, vezette a Szerves Ké-
mia Tanszék kénorganikus munkacso-
portját, majd a tanszéket. Közreműkö-
dött Bruckner Győző „Szerves kémia”
című tankönyvének összeállításában

2012. szeptember 27-én hunyt el Makleit
Sándor, a Kossuth Lajos Tudományegye-
tem Szerves Kémiai Tanszékének egye-
temi tanára. Nemzetközileg elismert
eredményeket ért el az alkaloidkémia
területén. Együttműködött az Alkaloida
Vegyészeti Gyár, a Chinoin és a Semmel-
weis Orvostudományi Egyetem kutatói-
val. 13 éven át vezetője volt az MTA Deb-
receni Akadémiai Bizottsága Kémiai
Szakbizottságának.

2012-ben hunyt el Inczédy János vegyész-
mérnök, a Pannon Egyetem (VVE) Ana-

litikai Kémia Tanszé-
kének egyetemi taná-
ra. Kutatói munkássá-
ga az ioncserélő anya-
gok vizsgálatára és az
automatikus analízis
területére terjedt ki.
„Az ioncserélők ana-
litikai alkalmazása”
című könyvét néme-

tül és angolul is kiadták. Öt nyelven je-
lent meg a „Komplex egyensúlyok ana-
litikai alkalmazása” című munkája. Al-
elnöke, elnöke, majd tiszteletbeli elnöke
volt a Magyar Kémikusok Egyesületé-
nek.

2012-ben hunyt el Arany Sándor vegyész-
mérnök, a Biogal Rt. (ma: Teva) vezér-
igazgatója. A gyógyszergyár vezetése mel-
lett részt vett az MTA Debreceni Aka-
démiai Munkabizottsága munkájában,
tudományos tanácsadója volt a KLTE
Alkalmazott Kémiai Tanszékének. El-
nöki tisztséget töltött be a Hajdúsági Kör-
nyezetvédelmi Egyesülésnél.

2012-ben hunyt el Lipták András, az MTA
tagja, a KLTE Biokémiai Tanszéke tan-
székvezető egyetemi tanára. Nemzetkö-
zileg elismert szénhidrát-kémiai mun-
kássága. 1990 és 1993 között az egyetem
rektora, 1993-tól az OTKA alelnöke, majd
elnöke, 1996 és 1999 között az MTA Ké-
miai Osztályának elnöke.

2012-ben hunyt el Kováts Ervin, a Lausen-
ne-i Műszaki Egyetem Kémiai Intézeté-
nek egyetemi tanára, az MTA külső tag-
ja, a kromatográfia világszerte ismert
művelője. Műszaki Kémiai Laboratóriu-
ma az elválasztástudomány, a folyadék-
és gázkromatográfia nemzetközileg is-
mert helyszínévé vált, ahol a legkivá-
lóbb vendégkutatók és munkatársak
folytathattak kutatásokat.

15 éve

2007 februárjában a Forte Fotokémiai Rt.
végleg beszüntette működését. A ter-

melés 1922-ben indult meg az akkor vá-
ci Kodak-gyár néven alapított üzemben,
ahol ekkor még csak fotópapírt állítot-
tak elő. (A gyár neve 1947/1948-tól For-
te Fotokémiai Ipar Rt., majd Forte Fo-
tokémiai Ipar Vállalat). A fekete-fehér
filmeket, fotópapírokat és egyéb termé-
keket gyártó vállalat 2005-ben magán-
tulajdonba került, végül a piaci körül-
mények kedvezőtlen alakulása miatt
megszüntették a termelést.

2007-ben adták át először a BME Vegyész-
mérnöki Tanácsa és a Varga József Ala-
pítvány kuratóriuma, valamint a Paulik
család támogatásával alapított Paulik
testvérek-díjat. A díjat azok a kutatók
kaphatják, akik kiemelkedő termodina-
mikai kutatási eredményeket értek el.
Az első díjazottak: Liptay György c.
egyetemi tanár és Simon Judit c. egye-
temi docens.

2007 márciusában kezdték építeni a ko-
máromi biodízelüzemet. A beruházást
végző Rossi Biofuel Zrt.-nek 2%-ban a
MOL Nyrt. is tulajdonosa.

2007 áprilisában alakult meg a Magyar
Bioetanol Szövetség (MBSZ). A szövet-
ség egy szervezetben fogja össze a bio-
etanolt gyártó, forgalmazó, ill. alap-
anyag-ellátó és kereskedelmi, pénzügyi
vállalkozásokat.

2007. április 24-én jegyezték be a MOL
Energiakereskedő Kft.-t, amely gázke-
reskedői működési engedélyt kapott a
Magyar Energia Hivataltól.

2007. július 9-én nyílt elsőként Bábolnán
és Győrben olyan üzemanyagtöltő állo-
más, amely 85%-ban bioetanolt tartal-
mazó üzemanyagot forgalmaz.

2007 augusztusától termel a Nitrogénmű-
vek Zrt. új, nagy kapacitású salétrom-
savüzeme. Az Európában legnagyobb-
nak számító üzem kapacitása: 1500 t/nap.
Az üzem a Grande Paroisse francia cég
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ún. kétnyomású technológiája alapján
készült, NOx/N2O véggáz mentesítő rend-
szerét a német Uhde cég szállította. Az
új üzem termelésbe lépésével a vállalat
korábbi öt, korszerűtlen salétromsav-
gyártó vonalát leállította.

2007 augusztusában a Richter Gedeon
Nyrt. és a hamburgi székhelyű Helm AG
felvásárolták a Strathmann Biotec GmbH
& Co. KG-t, a német Strathmann Dr. Det-
lef Strathmann Verwaltungs GmbH &
Co. KG leányvállalatát. Az új vegyesvál-
lalatban, amely a biotechnológia bakte-
riális ágára specializálódott korszerű
üzemet, valamint kutatási-fejlesztési la-
boratóriumi és félüzemi egységeket tar-
talmaz, a Richter 70%-os, a Helm 30%-
os tulajdoni hányaddal rendelkezik.

2007 novemberében a Richter Gedeon Nyrt.
bejelentette a lengyel Polpharma 99,6
százalékának és az orosz Akrihin 80,6
százalékának megszerzését. A társulá-
sokkal a Richter a kelet-közép európai
régió vezető gyógyszergyártója. 

2007. december 18-án átadták Sarkadon a
BioMa Magyarország Zrt. 1,7 milliárd
forintos beruházásában felépült olajprés-
üzemét, amely napi 180 tonna repce, il-
letve napraforgó feldolgozására alkal-
mas. A BioMa Magyarország Zrt. ter-
mékei a biodízelgyártás alapanyagai. 

2007. május 17-én hunyt el Messmer And-
rás, az ELTE TTK Szerves Kémiai Tan-
székének címzetes egyetemi tanára, az
MTA Központi Kémiai Kutató Intézet
szerves szintetikus és reakciómechaniz-
mus osztályának vezetője. Nyugdíjba vo-
nulásakor a Biomolekuláris Kémiai In-
tézet tanácsadója. Úttörő szerepe volt
az elméletileg megalapozott, kvantum-
kémiai elvekre épülő szerves kémia kor-
szerű értelmezésének hazai elterjeszté-

sében. Nemzetközileg elismert eredmé-
nyeket ért el a heterociklusos vegyüle-
tek kémiája és a szénhidrátkémia terü-
letén.

2007. június 13-án hunyt el Pungor Ernő,
az analitikai kémia nemzetközi hírű mű-
velője, az MTA tagja, a BME professzo-
ra, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási
Alapítvány főigazgatója, 1990 és 1994
között tárca nélküli miniszter. Schulek
Elemér professzor meghívására kezdte
meg tudományos munkáját a tudomány-
egyetem Szervetlen és Analitikai Kémia
Tanszékén. Kutatásait a Veszprémi Vegy-
ipari Egyetem Analitikai Kémia Tan-
székén, majd a BME Általános és Ana-
litikai Kémia Tanszékén tanszékvezető
professzorként folytatta. Érdeme, hogy
meghonosította a műszeres analízis elekt-
roanalitikai ágát és megteremtette a
hazai elektroanalitikai műszergyártást.
A Veszprémi Vegyipari Egyetemen ana-

litikai kémiai iskolát
alapított, melynek fő
profilja az elektroana-
litika, ezen belül az
ionszelektív elektró-
dok kutatása volt.
Munkatársaival együtt
bejelentett szabadal-
ma alapján indult el
Magyarországon, a vi-

lágon elsőként, az ionszelektív elektró-
dok gyártása. 1970-ben meghívást ka-
pott a korábban Erdey László profesz-
szor által vezetett Analitikai Kémia Tan-
szék vezetésére a Budapesti Műszaki
Egyetemen, melynek húsz éven át volt
tanszékvezető professzora. Kiszélesítette
kutatási területét az ionszelektív elekt-
ródok elmélete és új típusú szenzorok
fejlesztése irányában. Elindította az
áramló oldatos technikákat, bevezette a
kemometriát az oktatásba és a kutatás-
ba. Ezekben az években alapozta meg a
magyar elektroanalitika nemzetközi el-
ismertségét. 

2007. augusztus 10-én hunyt el Bérces Ti-
bor, az MTA rendes tagja, a szegedi Jó-
zsef Attila Tudományegyetem c. egye-
temi tanára, az MTA Kémiai Kutató-
központ reakciókinetikai osztályának
vezetője. A kémiai reakciók kinetikájá-
val, fotokémiai és fotofizikai folyama-
tokkal foglalkozott. Irányítása alatt kor-
szerű kísérleti berendezéseket alakítot-
tak ki.

2007. október 5-én hunyt el Csurgai Lajos
vegyészmérnök, a Magyar Vegyipari Szö-
vetség főtitkára. Szakterülete az elekt-
rokémia, az elektrokémiai ipar volt. NIM

iparági főmérnökként ezen a területen
működött, majd az Országos Tervhiva-
talba került. Külföldi munkavégzés után
nehézipari miniszterhelyettesként részt
vett a gyógyszer-, növényvédőszer- és
intermediergyártás fejlesztési program-
jának kidolgozásában. 1981-ben a mün-
cheni kereskedelmi kirendeltség vezető
tanácsosa, 1986-ban a Magyar Vegyipari
Egyesülés főtitkára. 1990-től az ekkor
alakult Magyar Vegyipari Szövetség ve-
zetői posztját töltötte be.

2007 novemberében hunyt el Körtvélyes
István vegyészmérnök, a Borsodi Vegyi
Kombinát (BorsodChem) egykori vezér-
igazgatója, volt vegyipari miniszterhe-
lyettes. A Péti Nitrogénműveknél kez-
dett dolgozni, majd a NIM nehézvegyi-
pari főmérnökeként a nitrogénműtrá-
gya-ipar fejlesztésével foglalkozott. 1971-
ben a Borsodi Vegyi Kombinát igazgató-
ja, 1979-ben vezérigazgatója. 1981 és 1989
között a vegyipar irányításáért felelős
miniszterhelyettes. 1993-ban a Hollóházi
Porcelángyár válságmenedzsere. Mun-
kássága a magyar vegyipar 1960-as évek-
ben felgyorsult fejlődésének egyik meg-
határozó személyiségévé tette.

2007-ben hunyt el Horváth Gyula vegyész,
a Gyógyszerkutató Intézet (IVAX) mi-
nőségügyi vezetője. Magyarországon az
elsők között alkalmazta a tömegspekt-
rometriát a gyógyszerkutatás területén
a vegyületek szerkezetének felderítésé-
re. Hosszú időn át oktatott az ELTE-n és
a BME-n tömegspektrometriát.

2007-ben hunyt el Érszegi Andor, a MOL
Dunai Finomító egykori termelési fő-
mérnöke. 25 évet töltött a Dunai Finomí-
tónál a vállalat alapításától kezdődően
nyugdíjazásáig. Munkája során terme-
lési, termékforgalmazási szervezeteket
hozott létre, világszínvonalú termékek
előállításának, értékesítésének irányítá-
sában vett részt.

20 éve

2002. február 28-án a Tecnimont Budapest
Rt. részvényeinek 100%-át megvásárol-
ta a bécsi Pörner Ingenieurgesellschaft
m.b.H. A cég technológiai, gépészeti,
irányítástechnikai és elektromos terve-
zést végez főleg petrolkémiai, gyógyszer-
és élelmiszeripari, valamint energetikai
területeken.

2002 márciusában a francia Sanofi-Syn-
thélabo (ma: Sanofi-aventis) megállapo-
dást írt alá az amerikai Bristol-Myers
Squibb vállalattal, hogy megvásárolja az
amerikai cég 99%-os tulajdonában levő
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Pharmavit Kft. veresegyházi üzemét. A
vásárlás a gyártóüzem eszközeire és a
kutatási-fejlesztési részlegre terjedt ki.

2002. május 11-én az American Chemical
Society 2001. évi elnöke, Pavláth Attila
Szent-Györgyi Albert emléktáblát ava-
tott a Szegedi Egyetem Gyógyszerészeti
Intézetének bejáratánál. Az amerikai ké-
mikusok „mérföldkő programja”, amely-
nek keretében a táblát elhelyezték, azért
született, hogy a közvélemény is tudo-
mást szerezzen azokról a jelentős felfe-
dezésekről, amelyeket a kémiának kö-
szönhetünk. 

2002. június 13-án Somorjai Gábor, a Kali-
forniai Egyetem kémiaprofesszora „Nem-
zeti Díj a Tudományért” kitüntetést vett
át George W. Bush amerikai elnöktől a
Fehér Házban. Az Amerikai Kongresz-
szus által 1959-ben alapított díj az egyik
legmagasabb kitüntetés, amelyet ame-
rikai tudós kaphat. Somorjai professzor
kutatásai és felfedezései a felületkémia
és a heterogén katalitikus folyamatok
jobb megismerését segítik elő. 

2002 első felében Mosonmagyaróváron meg-
szüntették a timföldgyártást. A Magyar-
óvári Timföldgyár Magyarország első
timföldgyára volt, amelyet 1933 és 1935
között a bernburgi (Németország) „Che-
mische Fabrik Dr. H. Wagner und Co.”
timföldgyár berendezéseinek felhaszná-
lásával építettek fel.

2002. szeptember 5-én helyezték üzembe
az ország első nagy teljesítményű szi-
lárdtestlézerét a Bay Zoltán Alkalmazott
Kutatási Alapítvány Anyagtudományi
és Technológiai Intézetében. A lézertech-
nológia segítségével megvalósítható pl.
az emberi kéz érintése nélküli lézerro-
botos hegesztés, amelynek végrehajtását
ipari kamerával követik.

2002. szeptember 13-án Sóskúton (Pest me-
gye) felavatták a Mapei SpA magyar le-
ányvállalatának, a Mapei Kft.-nek első
magyarországi gyártóüzemét. Az olasz-
országi Mapei SpA a világ egyik legna-
gyobb építőipari ragasztóanyag-gyártó-
ja. A gyárépítés teljes beruházási költ-
sége 1 milliárd Ft volt, a szárazhabarcs-
keverő üzem kapacitása 20 kt/év.

2002. szeptember 25-én helyezték el Tisza-
újvárosban a Tiszai Vegyi Kombinát Ole-
fin-2 gyárának alapkövét. A több mint
100 milliárd Ft-os Petrolkémiai Fejlesz-
tési Projekt legfontosabb eleme az új
olefingyár felépítése volt, amely a TVK
Rt. 2002. évi etiléntermelésének meg-
duplázását eredményezte. A 250 ezer
tonna kapacitású olefingyárat a német
Linde céggel közösen valósították meg

a 2002. április 30-án életbe lépett 160
millió eurós szerződés alapján. 

2002-ben a MOL Rt. értékesítette a Nitro-
génművek Rt.-ben levő 59,83%-os tulaj-
donrészét. A vevő a Tiszamenti Vegyi-
művek Rt. tulajdonosa, a Bige Holding
Invest volt. Ugyanekkor a másik tulaj-
donos, a norvég Norsk Hydro is eladta
részesedését.

2002. január 16-án hunyt el Terplán Zénó
gépészmérnök, az MTA rendes tagja, a
Miskolci Egyetem egyik alapító pro-
fesszora. Oktatómunkássága során ala-
pítója és 40 éven át vezetője volt a Gép-
elemek Tanszéknek. Számos tudomá-
nyos-szakmai tisztsége mellett tagja
volt az MTA Gépszerkezettani Bizottsá-
gának és a Tudomány- és Technikatör-
téneti Komplex Bizottságának. 

2002. február 18-án hunyt el Kőrös Endre
vegyész, akadémikus, az Eötvös Loránd
Tudományegyetem és a Semmelweis Or-
vostudományi Egyetem egyetemi taná-

ra. A komplexomet-
ria első hazai műve-
lője volt. 1970-től leg-
jelentősebb kutatása-
ival, az oszcilláló ké-
miai folyamatokkal
foglalkozott. A bro-
mátalapú oszcilláló
rendszerek egyesült
államokbeli tartózko-

dása során feltárt reakciósorát a szak-
irodalom Field–Kőrös–Noyes-mechaniz-
mus néven tartja számon. 

2002. szeptember 28-án hunyt el Borossay
József vegyész, az ELTE Általános és
Szervetlen Kémiai Tanszékének docen-
se. Nevéhez fűződik az ELTE tömeg-
spektrometriás kutatásainak elindítása.
A gázanalitika terén levegőszennyezők,
ipari gázok vizsgálatával foglalkozott. A
tömegspektrometriát a gázkromatográ-
fiás technikával kiegészítve környezet-
analitikai laboratóriumot hozott létre. A
Magyar Kémikusok Egyesülete Tömeg-
spektroszkópiás Szakcsoportjának tit-
kára, majd alelnöke volt. 

2002-ben hunyt el Kubik István kémikus,
az egykori Magyar Vegyiművek, majd a
Szerves Vegyipari Kutatóintézet kutató-
ja. Fotóvegyszerek előállításával, hetero-
ciklikus vegyületek előállításának eljá-
rásfejlesztésével foglalkozott.

2002-ben hunyt el Harkay Ferenc vegyész,
a Budalakk Festék- és Műgyantagyártó
Vállalat Kutató Laboratóriuma fizikai
kémiai osztályának vezetője. Munkás-
sága kolloidkémiai, lakk-, festékipari és
korrózióvédelmi kutatásokhoz kapcso-

lódott. A BME-n elindítója volt a lakk-,
festék- és gumiipari szakmérnökkép-
zésnek. A Magyar Kémikusok Egyesü-
letében elnöke volt a Lakk-festék Szak-
osztálynak, elnökségi tagja a Magyar
Korróziós Szövetségnek.

25 éve

1997. február 17-én a BorsodChem Rt. és a
Krems Chemie AG. megalapították a
BC–KC Formalin Kft.-t formalinüzem
létesítésére. Az üzem termékét nagyrészt
a BC Rt. MDI-üzeme dolgozza fel.

1997 májusában kezdődött a maradékfel-
dolgozás komplex megvalósítása a MOL
Rt. Dunai Finomítójában (MOL Nyrt.),
Százhalombattán. A maradékfeldolgo-
zás céljai közé tartozik a kénes, nehéz
fűtőolajak gyártásának minimalizálása,
a vákuumdesztillációs maradékok át-
alakítására szolgáló késleltetett kokszo-
lóüzem, új kénkinyerő üzem, hidrogén-
gyár létesítése és a termékek további fel-
dolgozásával foglalkozó, meglévő üze-
mek átalakítása.

1997. november 3-án rendezték meg elő-
ször a kormány alapította Magyar Tu-
domány Napját, azon a napon, amikor
gróf Széchenyi István megalapította a
Magyar Tudományos Akadémiát.

1997 decemberében a MOL Rt. Dunai Fi-
nomítójában 3,4 Mrd Ft költséggel új
benzinkeverő rendszert helyeztek üzem-
be.

1997-ben egyesültek a Béres Rt. tulajdoná-
ban levő szolnoki Pharmasol Rt. és az
egri Pharmaprim Rt., az egyesült cég
neve Bellis Gyógyszer Kereskedelmi Rt. 

1997 végétől a Tiszamenti Vegyiművek Rt.
új tulajdonosa a Bige Holding Kft.

1997-ben az Egis Gyógyszergyár Rt. (ma:
Egis Gyógyszergyár Nyrt.) megvásárolta
a SPOFA lengyel gyógyszercéget. A ma-
gyar cég 50% tulajdoni hányadnál keve-
sebbet, de az Egis Rt. tulajdonosa, a fran-
cia Servier 50%-nál nagyobb részesedést
szerzett.

1997-ben az Egis Rt. tudományos, illetve
termékfejlesztési tevékenység elismeré-
sére díjat alapított (Egis-díj).

1997 végére a Nitroil Vegyipari Termelő-
Fejlesztő Rt. (Pétfürdő) részvényeit a
Huntsman Corporation amerikai cég vá-
sárolta meg.

1997-ben törzskönyvezték Magyarorszá-
gon a Xalatan nevű, zöld hályog kezelé-
sére szolgáló gyógyszert. Felfedezője Bi-
tó László, a New York-i Columbia Egye-
tem élettanprofesszora, gyártója a Chi-
noin Rt.
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1997. január 29-én hunyt el Matolcsy Kál-
mán, a Szerves Vegyipari Kutató Intézet
igazgatóhelyettese, c. egyetemi tanár.
Kémiai eljárások fejlesztésével, méret-
növeléssel foglalkozott. Mind a kutatás,
mind az oktatás területén végzett tevé-
kenysége iránymutató volt munkatársai,
tanítványai számára.

1997-ben hunyt el Gombocz Zoltán minisz-
tériumi államtitkár, a Chemolimpex, majd
a Chemol Rt. vezérigazgatója, 1995-től a
MOL-Chem Kft. ügyvezető igazgatója. 

1997-ben hunyt el Lipovetz Iván kohómér-
nök, a BME Szervetlen Kémiai Tanszéké-
nek tudományos tanácsadója. 1941-ben
Sopronban szerzett kohómérnöki okle-
velet, majd Proszt János munkatársa lett
és vele együtt került a BME-hez. Tudo-
mányos munkássága a korrózióvéde-
lemhez és a szilikonkémiai kutatások-
hoz kapcsolódott, ez utóbbiért Kossuth-
díjban részesült. 

30 éve

1992. június 31-én a Budapesti Vegyimű-
vek részvénytársasággá alakult.

1992. július 19–24. között Budapesten ren-
dezték meg a tizedik „Katalízis Világ-
kongresszus”-t. A Budapesti Kongresz-
szusi Központban 42 országból mintegy
1000 kutató vett részt a rendezvényen.

1992. november 17-én Százhalombattán a
MOL Rt. Dunai Finomítójában felavat-
ták a HDS–MHC és Claus–4. üzemeket.
A HDS (Hydro-desulfurisation) és MHC
(Mild Hydrocracking) üzemekben hid-
rogénezéssel kénmentesítik a kataliti-
kus krakküzem alapanyagát. A kén-
mentesítés mellett hidrokrakkolás is le-
játszódik. A melléktermékként keletke-
ző kénhidrogén a Claus–4. üzem alap-
anyaga. A berendezéseket az olasz Nigi
cég szállította, a Claus-egységet a Comp-
rimo Amsterdamtól vásárolták. A léte-
sítmények a motorhajtóanyagok kén-
tartalmának csökkentésével jelentősen
hozzájárulnak környezetünk védelmé-
hez.

40 éve

1982 júniusában helyezték üzembe a Hun-
gária Műanyagfeldolgozó Vállalat (Pan-
nonplast Rt.) debreceni gyáregységében
a 20 kt/év kapacitású kemény PVC-cső-
gyártó üzemet. A beruházás értéke 400
millió Ft volt. 

1982. november 5-én adták át a TVK-ban
a 600 millió Ft költséggel épített Biafol
üzemet. Az üzem polipropilénből állít

elő fólia alapú csomagolástechnikai esz-
közöket.

1982-ben készült el a Nitrokémia Ipartele-
pek hulladékégető üzeme. Az automati-
zált berendezés 10–12 kt gyártási hulla-
dék megsemmisítésére alkalmas.

1982. január 27-én hunyt el Gerecs Árpád
vegyészmérnök, akadémikus, egyetemi
tanár. Kutatásai szénhidrátkémiai kér-
dések megoldását segítették elő, hozzá-
járultak a gyógyszeripar fejlődéséhez.
1955-ben az ELTE Kémia Technológiai
Tanszékének vezetője lett.

1982. december 8-án hunyt el László Antal
vegyészmérnök, egyetemi tanár. Nem-
zetközi hírű művelője és egyik elismert
rendszerbe foglalója volt a vegyészmér-
nöki tudománynak. 1964 és 1966 között
a Veszprémi Vegyipari Egyetem (ma:
Pannon Egyetem) rektora volt.

50 éve

1972 februárjában kezdték meg a Tiszai
Vegyi Kombinátban az Olefinmű építé-
sét.

1972-ben a TVK-ban elkezdődött a 12 m szé-
les polietilénfólia gyártása mezőgazda-
sági felhasználásra. Az évi 6000 t fólia
gyártására létesített üzem 61,6 millió
Ft-ba került.

1972-ben megindult a termelés a Péti Nit-
rogénművek évi 10 millió db műtrágya-
csomagoló polietilénzsák gyártására lé-
tesített üzemében.

1972-ben kezdett termelni a Péti Nitrogén-
műveknél a Rekonstrukció II. keretében
létesített kettősműtrágya-üzem. Az
üzem 20,5% N-tartalmú, 20,5% P2O5-
tartalmú szemcsézett műtrágyát állított

elő, majd áttért a 34% N-tartalmú am-
mónium-nitrát műtrágya termelésére
(2002-ben leállították). 

1972-ben helyezték üzembe a Tiszamenti
Vegyiműveknél a 200 kt/év kapacitású
kénalapon működő kénsavüzemet.

1972-ben a Nitrokémia Ipartelepeknél a
Stollack AG osztrák cég licence alapján
megindították a Dryvit hőszigetelő
homlokzatképező rendszer gyártását.

1972 novemberében a Budapesti Vegyimű-
vek import hatóanyagból formált új
zöldséggyomirtó szert hozott forgalom-
ba Olitref márkanéven. A gyár szakem-
berei később kidolgozták a szer ható-
anyagának, a triflouralin gyártástech-
nológiáját is.

1972. február 28-án hunyt el Zechmeister
László vegyészmérnök, a budapesti Mű-

egyetem, majd a pécsi
egyetem tanára. Az
1930-as évek végétől
a pasadenai egyetem
tanáraként az USA-
ban dolgozott. Jelen-
tősek a karotinoidok-
kal és a cellulóz foko-
zatos lebontásával kap-
csolatos kutatásai. A

kromatográfiás módszerek alkalmazá-
sát korszerűsítette és széleskörűen ki-
terjesztette. 

1972. március 25-én hunyt el Pacsu Jenő
vegyész, egyetemi tanár. 1930-ban átte-
lepült az USA-ba, ahol a Princetoni Egye-
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temen a szerves kémia professzora lett.
Szénhidrát- és textilkémiai kutatások-
kal foglalkozott.

1972. július 23-án hunyt el Csajághy Gábor
vegyészmérnök, a Magyar Állami Föld-
tani Intézet Vegyi Laboratóriumának ve-
zetője. Gyógyvizek és gyógyiszapok elem-
zését végezte el.

1972. szeptember 2-án hunyt el Bognár Já-
nos vegyész, a Miskolci Nehézipari Egye-
tem 2. sz. Kémiai Tanszékének vezető-
je. Továbbfejlesztette az abszorpciós in-
dikátorok elméletét.

1972. szeptember 16-án hunyt el Náray-
Szabó István vegyészmérnök, egyetemi
tanár, akadémikus. Fizikai kémiai, szer-
vetlen kémiai, kristályszerkezettani ku-
tatásokkal foglalkozott. „Kristálykémia”
c. könyvét magyar kiadása után angolul
és oroszul, „Szervetlen kémia I–III.” c.
könyvét németül és angolul is kiadták. 

60 éve

1962. szeptember 19-én indult meg a „Ba-
rátság I” kőolajvezetéken az orosz kő-
olaj szállítása.

1962-ben kezdett termelni a Borsodi Vegyi
Kombinát 6000 t/év kapacitású PVC–I.
üzeme. 

1962. január 19-én hunyt el Maucha Rezső
kémikus, hidrobiológus, limnológus. Mint
kémikus továbbfejlesztette Winkler La-
jos vízelemzési módszereit; helyszíni vizs-
gálatokra félmikro-módszereket dolgo-
zott ki.

1962. január 20-án hunyt el Buzágh
Aladár vegyészmérnök, akadémikus, a
magyar kolloidkémiai kutatás és oktatás
megteremtője. Nevéhez fűződik az Ost-
wald–Buzágh-féle üledékszabály megál-
lapítása és a szolstabilitás-kontinuitás
elméletének kidolgozása.

1962. január 20-án hunyt el Molnár Béla,
a Kőbányai Gyógyszerárugyár (Richter
Gedeon Rt.) kutatóvegyésze. Gyógy-
szerkészítmények előállításának üzemi

megvalósításával foglalkozott. Nevéhez
fűződik a világon egyedülálló anaerob
B12-vitamin fermentációs eljárás kidol-
gozása.

1962. március 21-én hunyt el Beke Dénes
szerves kémikus, a Műegyetem Szerves
Kémia Tanszékének tanszékvezetője. Az
alkaloidkémia területén ért el számot-
tevő eredményeket. 

70 éve

1952-ben került forgalomba az első hazai
gyártású kenőolajminőség-javító ada-
lék. Az M/A-4-1 jelű nafténszulfonsavas
kalciumsó-adalékot dízelmotorolajok-
hoz használták.

1952. június 8-án indították meg a Tisza-
menti Vegyiműveknél a piritbázisú kén-
savgyár „A” üzemrészét.

1952. június 14-én a bánya- és energiaügyi
miniszter 100.383/1952. sz. alapítási ha-
tározata elrendelte a zalai Aszfaltgyár
(Zalai Kőolajipari Vállalat elődje) létesí-
tését. A beruházás célja a Nagylengyeli
Kőolajtermelő Vállalat által termelt
nyersolajból gázolaj, illetve bitumen elő-
állítása volt.

1952. július 29-én kezdte meg működését
az Inotai Alumíniumkohó. A kohászati
tevékenység 2006-ban megszűnt, ma
csak félkész és késztermékeket gyárta-
nak. 

1952 augusztusában kezdődött meg a Haj-
dúsági Gyógyszergyárban (Biogal előd-
je) az üzemszerű termelés. Az üzem ek-
kor kezdett penicillin-gyógyszeralap-
anyagot gyártani.

1952. február 23-án hunyt el Gróh Gyula
vegyész, egyetemi tanár, akadémikus.
Számos kémiai tankönyvet írt, fehérje-
kutatással, reakciókinetikai, elektroké-
miai vizsgálatokkal foglalkozott.

1952. november 25-én hunyt el Vuk Mihály
vegyész, egyetemi tanár. Jelentős ered-
ményeket ért el a szerves kémia, élel-
miszer-kémia területén. 

75 éve

1947. május 5-én a Kodak váci gyártele-
pén új részvénytársaság alakult Forte
Fotokémiai Ipar Rt. néven.

1947. július 15-én hunyt el Wolf Emil ku-
tatóvegyész, a magyar gyógyszerészeti
ipar úttörője. 1910-ben Kereszty György
vegyészmérnökkel együtt megalapította
az Alka Vegyészeti Gyárat. 1913-ban a
vállalat a Chinoin Gyógyszer és Vegyésze-
ti Termékek Gyára nevet vette fel. Rich-
ter Gedeon mellett az ő nevéhez kap-
csolódik az önálló magyar gyógyszer-
ipar megteremtése. 

1947. november 9-én hunyt el Vitális István
geológus, műegyetemi tanár, az MTA
tagja. Részt vett a Balaton környékének
tanulmányozásában, az Erdélyi-meden-
ce, az Egbell környéki és a kárpátaljai
szénhidrogén-kutatás földtani felvétele-
iben. Fő eredményeit a szénkutatás te-
rén érte el.

80 éve

1942-ben kezdte meg a Honvédelmi Mi-
nisztérium által alapított Magyar Olaj
(MOLAJ) Rt. a szőnyi kőolaj-feldolgozó
gyár építését.

1942-ben Diósgyőrben a Chinoin telepet
hozott létre, hogy Földi Zoltán és Kőnig
Rezső eljárása alapján a papaverin-gyár-
táshoz szükséges pirokatechint állítsa-
nak elő a diósgyőri üzemek barnaszén-
kátrányvizéből. 

1942. március 6-án hunyt el Ekkert László
gyógyszerész. Szerves vegyületek bro-
matometriás meghatározásával foglal-
kozott. 

1942. május 15-én hunyt el Szarvasy Imre
vegyészmérnök, a Műegyetemen 1905-
ben alapított Elektrokémiai Tanszék el-
ső professzora. Jelentősek elektrokémi-
ai tanulmányai, valamint az erdélyi me-
tángáz kémiai hasznosítására folytatott
kísérletei.
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90 éve

1932-ben különítette el Szent-Györgyi Al-
bert paprika présnedvéből a C-vitamint
nagyobb mennyiségben. Ugyanebben

az évben igazolta az akkor még „hexu-
ronsav”-nak nevezett vegyület és a C-vi-
tamin azonosságát.

1932-ben a Chinoinban Földi Zoltán és
munkatársai megoldották a papaverin
szintézisét és üzemi előállítását.

1932. június 7-én hunyt el Petrik Lajos, a
Budapesti Állami Felső Ipariskola kémi-
ai technológia tanára, 1907-től az iskola
igazgatója. Kerámiai kutatásokkal fog-
lalkozott. 

100 éve

1922-ben kezdték meg Balló Rudolf irá-
nyításával az Isola Művekben a nagy-

méretű műanyag idomdarabok sajtolá-
si technológiájának kidolgozását.

1922-ben a Magyar Ruggyantaárugyárban
a cordfonalak felhasználásával megkez-
dődött a „Cordatic” márkájú gumiab-
roncsok gyártása.

1922. március 6-án került sor Peremarton-
ban az Ipari Robbanóanyaggyár (Pere-
martoni Vegyipari Vállalat) ünnepélyes
alapkőletételére.

1922. november 1-jén volt a Porcelán-Kő-
edény- és Kályhagyár Rt. alakuló ülése.
Ez a gyár volt a „Gránit” Csiszolókorong-
és Edénygyár jogelődje. 

1922. május 11-én született Nyilasi János
vegyész, az ELTE Általános Kémiai Tan-
székének professzora. Komplexkémiai
kutatásokkal foglalkozott.

110 éve

1912-ben az Állatorvosi Főiskola járvány-
tani laboratóriumát Phylaxia néven vál-
lalattá alakították át. Ebben a laborató-
riumban világviszonylatban is elsők kö-
zött foglalkoztak a sertéspestis elleni szé-
rum előállításával. 

1912-ben Debrecenben megalapították a
REX Gyógyszervegyészeti Gyárat. Jog-
utódja a Debreceni Gyógyszergyár lett,
amely 1960-ban egyesült a Hajdúsági
Gyógyszergyárral, Biogal néven (ma a
Teva-csoport tagja).

1912. július 7-én a képviselőház törvényja-
vaslatot fogadott el, hogy Debrecenben
és Pozsonyban fokozatos fejlesztés mel-
lett tudományegyetemen alapítsanak.
A törvény mint az 1912. évi 36. törvény-
cikk jelent meg az Országos Törvény-
tárban. A pozsonyi egyetemet az 1921.
évi 25. törvénycikk Pécsre helyezte át.

1912. március 8-án hunyt el Loczka József,
a Magyar Nemzeti Múzeum ásványtá-
rának vegyésze, majd laboratóriumának
vezetője. Számos ásvány és sok régésze-
ti tárgy vegyelemzése mellett az ásvá-
nyok kémiai szerkezetének megállapí-
tásával is foglalkozott.

120 éve

1902. január 16-án avatták a budapesti
Műegyetemen az első műszaki doktort
Zielinski Szilárd személyében.

1902. január 27-én helyezték üzembe a
Hungária Vegyiművek zsolnai gyártele-
pén Magyarország első kontakt rend-
szerű kénsavgyárát.

1902-ben alakult meg a Vegyészeti Gyáro-
sok Országos Szövetsége.

1902. október 27-én született Erdey-Grúz
Tibor vegyész, az MTA főtitkára, ké-
sőbb elnöke, egyetemi tanár, volt felső-
oktatási, majd oktatásügyi miniszter, a
magyar elektrokémiai iskola megte-
remtője. Jelentős szerepe volt az egyete-
mi oktatási reformok kidolgozásában,

valamint az akadémiai kutatóhálózat
létrehozásában. Kiemelkedő kutatási

eredményeket ért el a
hidrogén-túlfeszültség
értelmezése, az elekt-
rolitikus fémleválás, a
fémes kristályok elekt-
rolitikus növesztése, a
fémek anódos oldódá-
sa, az ionvándorlás je-
lenségeinek vizsgálata

terén. Munkásságáért kétszer részesült
Kossuth-díjban (1950, 1956). Könyvei a
fizikai kémia oktatásának alapvető mű-
veivé váltak, többek között: „Elméleti fi-
zikai kémia I–III.” (Schay Gézával, 1952,
1954, 1962), „Fizikai kémiai praktikum
I–II.” (Proszt Jánossal, 1965), „Elektród-
folyamatok kinetikája” (1969), „A fizi-
kai kémia alapjai (1972). 

1902. március 12-én született Bartha Lajos
vegyészmérnök, a hazai timföldipar egyik
megalapítója. A Mosonmagyaróvári Tim-
földgyárnak 1934-től főmérnöke, 1941
és 1954 között igazgatója volt. Irányítá-
sa alatt kezdődött meg az Almásfüzitői
Timföldgyár létesítése is. 

1902. december 12-én született Bruckner
Zoltán vegyészmérnök, a Hungária Gu-
migyár 1944–55 közötti igazgatója. Zemp-
lén Géza munkatársaként részt vett a
szénhidrátok szerkezetének kutatásá-
ban. A későbbiekben a Gumiipari Kuta-
tó Intézet igazgatója volt.

125 éve

1897. szeptember 6-án Tatatóvárosban, a
világon először, acetilén közvilágítást
helyeztek üzembe. Ferenc József szep-
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tember 10–15. között találkozott a vá-
rosban egy hadgyakorlat alkalmából II.
Vilmos német császárral. A díszes vilá-
gítást a találkozó tiszteletére hozták lét-
re. A berendezést, amely 500 lámpát szol-
gált ki, a budapesti Acetiléngáz Rt. ké-
szítette Berdenich Győző mérnök tervei
szerint.

1897-ben létesült Herzfelder és Fröchlich
gyufagyára Lajta-Szent-Miklóson. Ez a
100 munkással dolgozó gyár – az or-
szágban egyedül – fa helyett papírpépet
használt nyersanyagul.

1897. január 10-én született Gruzl Ferenc
vegyészmérnök. Az Országos Chemiai
Intézetben kezdett gabona- és lisztvizs-
gálattal foglalkozni. Később a Gabona-
és Lisztkísérleti Intézet osztályvezetője
lett. Lisztminősítő hálózatot szervezett,
Hankóczy Jenővel búzakatasztert készí-
tett. Írásaiból megismerhető a búza- és
lisztvizsgáló módszerek fejlődése.

1897. március 15-én született Winter Ernő
vegyészmérnök, akadémikus, a híradás-
technikai és vákuumtechnikai ipar ki-
magasló képviselője. Alkotásai közül je-
lentősek a bárium-elektroncsövek, ame-
lyek a külföldi gyártmányokkal minden
tekintetben versenyképesek voltak. Az
Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság
alapító tagja volt.

1897. szeptember 19-én született Vándor
József vegyészmérnök. 1950–52-ben meg-
szervezte és vezette a Műanyagipari Ku-
tató Intézetet. 1953 és 1955 között az
Építőanyagipari Kutató Intézet Szilikát-
kémiai Osztályát vezette. Tudományos
munkássága fizikai kémiai vonatkozású.
Gyakorlati munkássága során tápsze-
rekkel, növényvédő szerekkel, az enzim-
hatás és a sejtreakciók kinetikai vizsgá-
latával, műanyagok gyártásával foglal-
kozott.

130 éve

1892-ben kezdődött meg a termelés a Hun-
gária Műtrágya, Kénsav- és Vegyiipar
Rt. műtrágyagyárában. A részvénytár-
saságot 1890-ben alapították Magyar
Általános Kénsav-, Műtrágya- és Vegyi-
pari Rt. néven. A névváltozásra a terme-
lés megindulásának évében, 1892-ben
került sor. Mezőgazdaságunk műtrá-
gyafogyasztása korábban egészen cse-
kély volt, ezért szükségessé vált egy szu-
perfoszfátgyár létesítése. A növekvő mű-
trágyatermelés több kénsavat igényelt.
Az 1890-es években kezdődő és egyre
fokozódó műtrágya-felhasználás, vala-
mint az osztrák konkurencia elleni küz-

delem nagyipari fejlődést eredménye-
zett Magyarországon is. A szükséges
kénsavat a szomolnoki (ma: Szlovákia)
kénkovand (pirit) feldolgozásával állí-
tották elő. 

1892. január 5-én alakult meg a Királyi
Magyar Természettudományis Társulat
„Chemia-ásványtani” szakosztálya. El-
nökökké: Than Károly és Szabó József
egyetemi tanárokat, alelnökökké War-
tha Vince műegyetemi tanárt és Schmidt
Sándor egyetemi tanárt, jegyzővé Ilos-
vay Lajos műegyetemi tanárt választot-
ták.

1892. január 9-én született Knapp Oszkár
vegyészmérnök. Az üveg- és kerámia-
technológia egyik legnevesebb magyar
szakértője volt.

1892. január 25-én hunyt el Berde Áron
kolozsvári egyetemi tanár, akadémikus.
J. Adolph Stöckhardt: Die Schule der
Chemie könyvét 1849-ben lefordította és
a „A chemia iskolája” címen adta közre.

1892. február 6-án született Proszt János
vegyész, akadémikus, egyetemi tanár.
Pályáját Buchböck Gusztáv mellett kezd-
te, 1913-ban egyéves berlini ösztöndíjat
nyert el. Az I. világháborúban négy évig

a fronton volt, 1924 és 1934 között a Sop-
roni Bányamérnöki és Erdőmérnöki Fő-
iskola Vegytani Tanszékének tanára.
1934-ben József Nádor Műszaki és Gaz-
daságtudományi Egyetem Bánya-, Ko-
hó- és Erdőmérnöki Karán tanár, majd
1948-tól nyugdíjazásáig az ekkor már
Budapesti Műszaki Egyetemen tan-
székvezető professzor. Tudományos ku-
tatásai során az elektrokinetikus jelen-
ségekkel és a szilikonok előállításával
foglalkozott. A szilikonok kutatása te-
rén elért eredményeiért munkatársaival,
Lipovetz Ivánnal és Nagy Józseffel együtt
1953-ban Kossuth-díjat kapott. Úttörője

volt a hazai polarográfiai kutatásnak.
Társszerzője volt a „Fizikai kémiai prak-
tikum” (Erdey-Grúz Tiborral, 1934, 1965)
és az „Általános és szervetlen kémia”
(Lengyel Bélával, Szarvas Pállal, 1954) c.
műveknek. Tudománytörténeti munká-
iban feltárta a XVIII. századi selmecbá-
nyai kémiaoktatás eredményeit. „A sel-
meci Bányászati Akadémia, mint a ké-
miai tudományos kutatás bölcsője ha-
zánkban” (Sopron, 1938) c. könyve a ké-
miatörténet-kutatás pótolhatatlan for-
rásmunkája. Tudományos kutatásai mel-
lett sokat tett a várpalotai Vegyészeti
Múzeum létesítéséért, majd gyűjtemé-
nyeinek gyarapításáért. 

1892. július 5-én hunyt el Nendtvich Ká-
roly orvos, akadémikus, a József Ipar-
tanoda, a későbbi Műegyetem első ké-
miaprofesszora. A pesti tudományegye-
temen 1848. április 4-én ő tartotta az
első magyar nyelvű kémiai egyetemi
előadást. Tanszéke: a „József Ipartano-
da Általános és műi vegytan” elnevezé-
se az 1850-es években „Általános és
speciális technikai kémia” névre válto-
zott.

1892. július 8-án született Loczka Alajos
egyetemi tanár. A kémia magyar nyel-
vű didaktikai irodalmával foglalkozott. 

140 éve

1882. február 17-én Schottola Ernő gumi-
gyárat alapított, amely 1890-ben oszt-
rák–magyar részvénytársasággá alakult
át Magyar Ruggyantaárugyár Rt. néven.
A Schottola-féle gumiüzem volt a mai
Taurus Gumiipari Vállalat jogelődje.

1882-ben jelent meg a Fabinyi Rudolf által
szerkesztett „Vegytani Lapok” első szá-
ma. Ez a lap volt az első magyar nyelvű
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kémiai folyóirat. Kolozsváron a tudo-
mányegyetem vegytani intézetében ad-
ták ki és havonta jelentették meg. Ere-
deti hazai közlemények mellett a külföl-
di kémiai szakirodalmat kivonatban kö-
zölte. Hét évfolyamának megjelenése
után pénzügyi nehézségek miatt 1889-
ben megszűnt.

1882-ben adták ki a Magyar Tudományos
Akadémia III. osztályának folyóiratát: a
„Mathematikai és Természettudományi
Értesítő”-t.

1882-ben létesítették a Magyar Királyi Vegy-
kísérleti Intézetet, amelynek első igaz-
gatója Liebermann Leó volt.

1882-ben alapították a fiumei kőolaj-fino-
mító rt.-t, hazánk legjelentősebb XIX.
századi finomítóinak egyikét.

1882-ben kezdte meg a zalatnai királyi
fémkohó a szénkéneg gyártását. Ez az
5–600 t/év kapacitású üzem az egész
Monarchiában egyedül állított elő eb-
ben az időben szénkéneget, amelynek
nagy jelentősége volt a filoxéra elleni
védekezésben.

1882. június 12-én született Austerweil Géza
vegyészmérnök. Az I. világháború ide-
jén több olcsó szükségeljárást dolgozott
ki lakkok és zsiradékok előállítására,
majd az 1930-as években Franciaország-
ban az ioncserélő anyagok kutatásával

és F. Joliot Curie mellett uránizotópok
vizsgálatával foglalkozott. 

150 éve

1872-ben alapították a magyaróvári gaz-
dasági akadémia mellett működő Ma-
gyaróvári Vegykísérleti Állomást.

1872. március 14-én életbe lépett az első
hivatalos „Magyar Gyógyszerkönyv”, me-
lyet magyar és latin nyelven adtak ki. A
második Magyar Gyógyszerkönyv 1888-
ban jelent meg. Than Károly volt a szer-
kesztőbizottság elnöke.

1872. augusztus. 31- én Kecskeméten meg-
nyílt a kiegyezést követő korszak első
országos iparkiállítása. 

1872. október 12-én az uralkodó szentesítet-
te az 1872. évi XIX. törvényt, amely fel-
állította a kolozsvári tudományegyete-
met. A törvény négy kar létesítéséről
intézkedett: 1. jog- és államtudományi;
2. orvosi; 3. bölcselet, nyelv- és törté-
nettudományi; 4. matematikai és ter-
mészettudományi karról. 

175 éve

1847-ben Nendtvich Károly közzétette „Ma-
gyarország kőszenei és azok vegytani
vizsgálata” c. dolgozatát, amelyben a
gázgyártásnál is fontos és jól használ-
ható szénvizsgálatairól számolt be.

1847-ben Nagyváradon megjelent Irinyi
János „A vegytan elemei” című könyve.

Irinyi tankönyvnek szánta, melynek csak
az első része jelent meg, folytatására
nem került sor. Ez volt az első magyar
nyelvű kémiakönyv, amely a Berzelius-
féle vegyjeleket alkalmazta és sztöchio-
metrikus számításokat is bemutatott. 

1847-ben a debreceni főiskola elöljárósága
a vegytan és természetrajz tanárává Tö-
rök József orvost, természettudóst, a
Tudományos Akadémia tagját nevezte
ki.

1847-ben Wagner Dániel a Váci úton vásá-
rolt telken üzemet alapított vegyészeti
készítmények, fémhulladékok vegyi ki-
vonatainak előállítására. A Wagner-féle
kémiai gyár az 1880-as években már 220
munkást foglalkoztatott, Wagner Jenő
és Emil gyára az elsők között honosítot-
ta meg a folyékony szénsav gyártását. A
századfordulótól „Wagner Jenő és Emil

Szénsav- és Oxigéngyár Rt.” néven a
Soroksári úton működött 1948-ig. Álla-
mosítás után a telepét megkapta a Ma-
gyar Ásványolaj- és Földgázkísérleti In-
tézet (MÁFKI) motorkísérleti állomása
számára. 

1847. október 24-én kinevezték Nendtvich
Károly orvos-vegyészt a József Iparta-
noda Általános és műi vegytan elneve-
zésű első kémiai tanszék tanárává. A
tanszék neve az 1850-es években Általá-
nos és speciális technikai kémiára vál-
tozott.

200 éve

1822-ben jelent meg Kováts Mihály „Le-
xicon mineralogicum enneaglottum”

című négyrészes munkája, amelynek 2.
része volt az „Első szófejtő magyar la-
tán [latin] ásványnévtár”. ���
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