
Mihályi György
2022. február 7-én, életének 83. évében el-
hunyt Mihályi György, az Egis Gyógyszergyár
Zrt. korábbi műszaki igazgatója, vezérigazga-
tó-helyettes.

Mihályi György a Budapesti Műszaki Egye-
tem Vegyészmérnöki Karán szerzett vegyész-
mérnöki oklevelet 1962-ben. Egész életében

egyetlen munkahelye volt: az Egyesült Gyógyszer- és Tápszer-
gyár, később Egis Gyógyszergyár Rt. Tudása és szorgalma révén
1967-ben üzemlabor-vezető, 1974-ben a vállalat legnagyobb ha-
tóanyaggyártó üzemének vezetője, 1979-ben főmérnök lett,
1982-től műszaki igazgató és 1987-től vezérigazgató-helyettes
volt. Ez utóbbi pozíciót nyugdíjba vonulásáig, 2007 őszéig töl-
tötte be. Kivételesen hosszú idejű vezetői tevékenysége idején
változott meg a gyógyszeripari szabadalmi helyzet, általánosan
bevezették a GMP-t (helyes gyártási gyakorlatot), megvalósult a
hazai piacgazdaság, az Egis magántulajdonba került és a tőzs-
dére lépett.

Mihályi György több mint negyed évszázadon keresztül meg-
határozó vezetője volt az Egis Gyógyszergyárnak. Ő alakította ki
a termelés és minőségbiztosítás máig jellemző magas műszaki
színvonalát. Vegyészmérnök és időközben megszerzett gyógy-
szervegyész szakmérnök képzettsége, valamint a pályája első sza-
kaszában szerzett ismeretek és tapasztalatok alapján, továbbá há-
rom nyugati nyelvtudás birtokában a magyar gyógyszeripar
egyik legkiválóbb szakmai vezetőjévé vált. A gyógyszerható-
anyag-gyártástól indulva vezetői tevékenysége kiterjedt a gyógy-
szertermékek előállítására, azok minőség-ellenőrzésére és minő-
ségbiztosítására, valamint mindezen folyamatok tűz- és baleset-
védelmi feltételeinek meghatározására, a műszaki fejlesztésre és
nem utolsósorban az Egis gyárfejlesztésére. A gyárfejlesztés kö-
réből kiemelést érdemel az Egis harmadik gyártelepének létre-
hozása, melynek során Budapest peremkerületében, Mátyásföl-
dön a korszerűségi követelményeknek maradéktalanul megfele-
lő, jelentős, új termelő- és kutatóbázis létesült. Ennek megvaló-
sításában – a terület megszerzésétől, a koncepció kialakításán át
a megvalósításig – Mihályi Györgynek elévülhetetlen érdemei
vannak. 

Szívügyének tekintette a környezetvédelmet. Törekedett arra,
hogy a fejlesztések révén mérséklődjék a károsanyag-kibocsátás,
hogy minél több anyagot hasznosítsanak újra, hogy csökkenjen a
vállalati terület beépítettségének mértéke és egyre több területen
legyen növényzet.

Mint vezérigazgató-helyettes figyelemmel kísérte a vállalat ku-
tatási és kereskedelmi tevékenységét is, és alkotó módon közre-
működött a munkában. 

Minden feladatát igyekezett a legmagasabb szinten végezni.
Cselekedeteit a racionalitás, a gazdaságosság és az előrehaladás
igénye határozta meg.

Jó vitakészségű és meggyőző érvelőképességű, nyugodt mo-
dorú vezető, emellett a világra nyitott, sokoldalúságra törekvő,
művelt és tanulásra kész ember volt. Sokat olvasott, és törekedett
mindent a lehető legalaposabban megismerni. Komolyan érdek-
lődött a művészetek, különösen a zene és azon belül is az operák
iránt. Kiváncsi volt a korábbi idők szellemóriásainak gondolko-
dásmódjára, világlátására és a múltbeli kultúrák világörökség ré-
szét képező maradványaira, tárgyi emlékeire.

Rendkívül családcentrikus ember volt, bármely családtagját
bármikor szívesen támogatta. Mihályi György halálával egy igazi
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személyiség, egy igaz ember távozott közülünk. Szeretettel és
tisztelettel emlékezünk rá.

Blaskó Gábor
az Egis Gyógyszergár Rt. volt kutatási igazgatója

Kitüntetések
Március 15. alkalmából Széchenyi-díjat kapott:

Keserű György Miklós vegyészmérnök, gyógyszerkutató, a
Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja Magyarország
számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, a gyógy-
szerkémia és a kémiai biológia területén elért, nemzetközileg is
kiemelkedő eredményei, iskolateremtő tudományos tevékenysé-
ge elismeréseként.
Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozata kitüntetést ka-
pott:

Hajós Péter vegyészmérnök, a Pannon Egyetem Mérnöki Kar
Kémia Intézete Analitikai Kémia Intézeti Tanszékének nyugal-
mazott egyetemi docense.
Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozata kitüntetést ka-
pott:

Hangos Katalin, a kémiai tudomány doktora, a Pannon
Egyetem Műszaki Informatikai Kara Villamosmérnöki és Infor-
mációs Rendszerek Tanszékének egyetemi tanára,

Nagyné László Krisztina, a Magyar Tudományos Akadémia
doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kara Fizikai Kémia és Anyagtu-
dományi Tanszékének egyetemi tanára,

Ohmacht Róbert, a Magyar Tudományos Akadémia dokto-
ra, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézete Analitikai Biokémia Tan-
székének professor emeritusa,

Tóth Gábor, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a
Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Or-
vosi Vegytani Intézetének vezetője, egyetemi tanár.

A kitüntetetteknek gratulálunk és munkájukhoz további sike-
reket kívánunk!

HÍREK AZ IPARBÓL

Hogyan biztosítsuk a megfelelő
szakembereket a vegyipar előtt álló
kihívásokhoz? 
A Magyar Vegyipari Szövetség (MAVESZ) 2022. március 3-án má-
sodik alkalommal tartotta meg a vegyipar szakmai utánpótlásá-
ról szóló konferenciáját, több mint 100 résztvevővel. A MAVESZ
stratégiai feladatának tekinti a szakmai utánpótlás biztosításá-
nak előmozdítását, és ezen a területen egyre aktívabb szerepet
vállal. A konferencia kitűzött célja volt, hogy az iparban, a ter-
mészettudományos képzésben és a vegyipari szakképzésben ér-
dekelt felek megismerhessék egymás álláspontját. A résztvevők
mindegyike hangsúlyozta a természettudományos képzés fon-
tosságát az általános iskolától a mérnökképzésig és azután, ki-
terjesztve a mérnök-továbbképzésre is. 

Zsinkó Tibor, a MAVESZ elnöke megnyitó előadásában elmond-
ta, hogy közös cselekvés szükséges ahhoz, hogy a kor kihívásai-
nak meg tudjon felelni a vegyipar, aktív részt vállaljon a klíma-
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