
Bemutatjuk a Magyar Tudományos
Akadémia új kémikus tagjait
Száztíz, a közös akadémiai jelöltlistára felkerült kutató közül vá-
lasztotta meg az Akadémikusok Gyűlése az MTA új rendes, leve-
lező, külső és tiszteleti tagjait május 3-án, kedden az MTA 195.
közgyűlésén. Az új akadémikusok részletes méltatása az MTA
honlapján olvasható
(https://mta.hu/data/dokumentumok/egyeb_dokumentumok/
2022/tagok_2022_NET-2.pdf).

Rendes tagok:
Felinger Attila
(sz. é. 1961) PTE; 
elválasztástudomány 
(lev. tag. 2016)
Kollár László (1961)
PTE; koordinációs kémia,
homogén katalízis 
(lev. tag. 2016)

Levelező tagok:
Császár Attila (1959) ELTE; kvantumkémia, molekulaspektrosz-
kópia
Marosi György (1955) BME; bio-makromolekulák és gyógysze-
rek technológiája
Szente Lajos (1951) Cyclolab; ciklodextrin zárványkomplexek

Külső tagok:
Laurenczy Gábor (1954) École Polytechnique Fédérale de Lau-
sanne (Svájc); homogén katalízis, reakciókinetika, kémiai hidro-
géntárolás
Lindner Ernő (1948) University of Memphis (USA); elektroké-
miai szenzorok orvosbiológiai alkalmazása
Paizs Csaba (1969) Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár;
szintetikus szerves kémia, enantioszelektív és mikrobiológiai re-
akciók

Tiszteleti tagok:
Krzysztof Matyjaszewski (1950) Carnegie Mellon University
(USA); polimerkémia
Karikó Katalint az Orvosi Tudományok Osztálya és a Biológiai
Tudományok Osztálya is tiszteleti tagjává választotta.

Prof. Dr. Habil. Kiss Zoltánra 
(1941–2022) emlékezünk
A Magyar Magnézium Társaság legaktívabb tagját veszítette el
2022. február 9-én Kiss Zoltán halálával.

Kiss Zoltán évtizedek óta tevékenykedett a Magyar Magnézi-
um Társaságban, 2002-től 2019-ig a Társaság elnöke volt. Elő-
adásokat tartott, konferenciákat, szimpóziumokat szervezett.
Mind belföldön, mind külföldön fontosnak tartotta megismer-
tetni a magnézium élettani szerepével kapcsolatos kutatásokat,
eredményeket. A MKE biokémiai szakértője volt. A hazai orvos-
társadalom szakmai fejlődését igyekezett előmozdítani. Külföl-
dön elsősorban az erdélyi kollégákkal volt jó kapcsolata. Harcolt
a tudománytalan tanok hirdetőivel.

Kiss tanár úr 1966-ban szerzett diplomát a Szegedi Orvostu-
dományi Egyetemen summa cum laude minősítéssel. Az egyete-
men előbb gyakornokként, majd 1971-től tanársegédként, 1976-
tól adjunktusként dolgozott. 1985 szeptemberétől 2007 júniusá-
ig, 27 éven át a Makói Városi Kórház Belgyógyászati Osztályának
osztályvezető főorvosa volt. Osztályvezető munkáján túl hat éven
át a kórház általános igazgatóhelyettesi, majd két évig orvos-
igazgatói feladatait is ellátta.

A SZOTE-n családorvostant tanított, háziorvostan-szakvizs-
gáztatásban vett részt, és a szigorlókat két évtizeden keresztül
vizsgáztatta belgyógyászatból vizsgaelnökként. 1998-ban habili-
tált. Tíz éven keresztül megyei belgyógyász szakfőorvos volt.

Nyugdíjazása után is 2021 nyaráig odaadással gyógyította be-
tegeit, oktatta tanítványait: 19 beosztott orvosa tett sikeres bel-
gyógyászat-, 3 kardiológia-, 2 háziorvostan-szakvizsgát. 80 éves
koráig követte a szakirodalmat, képezte magát.

Minden területen a legmagasabb szakmai színvonalon teljesí-
tett. Mindenki bátran fordulhatott hozzá, és ő önzetlenül segített,
megértő barát is volt.

Magyar Magnézium Társaság

KITÜNTETÉSEK
A 2022. évi Chemistry Europe 
Fellow-díjasok
Ebben az évben a EuCheMS 27 európai kutatónak ítélte oda a
Chemistry Europe Fellow kitüntető címet a közös európai publi-

kációs stratégia és tevékenység támogatásá-
ban végzett kiemelkedő munkájáért. A díja-
kat a 8. EuCheMS Kongresszuson ünnepélyes
keretek között adják át Lisszabonban 2022.
augusztus 29-én. Magyarországról 
Kele Péter Lendület-ösztöndíjas kutató
kapta a díjat.
Kutatási témája olyan olcsó, hatékony és
könnyen hozzáférhető fluoreszcens jelzőve-

gyületek kifejlesztése, amelyek a jövőben széles körben alkal-
mazhatók lesznek a képalkotó eljárásokban, a biológiai tesztek-
ben, a biokémiai folyamatok követésében vagy akár a korai rák-
diagnosztikában.
(https://www.chemistryviews.org/details/ezine/1495639/Chemistry_
Europe_Fellows_20202021.html?elq_mid=61040&elq_cid=90)

Kiss Tamás

190 MAGYAR KÉMIKUSOK LAPJA

FO
TÓ

: M
TA

.H
U

Felinger Attila Kollár László

Császár Attila Marosi György Szente Lajos
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