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2. Nemzetközi Kálmán Alajos-díj

Versailles-ban, a Kongresszusi Pa-
lota nagytermében 2022. augusz-
tus 25-én zajlott, a 2. Nemzetközi
Kálmán Alajos-díj ünnepélyes át-
adása a 33. Európai Krisztallográfiai
Találkozó második napján. A díjat

Marijana Dakovic professzor, az Európai Krisztallográfiai Szö-
vetség elnöke és Bombicz Petra, a SIG13 „A molekulaszerkezet és a
kémiai tulajdonságok kapcsolata” szakosztályának elnöke együtt
adta át Eric Collet professzornak.

A Kálmán Alajos professzor úrról elnevezett tudományos díj
célja azon kutatók elismerése, akik a szerkezetkutatás területén
az elmúlt 5–10 évben kiemelkedő eredményeket értek el. A díjat
hároméves ciklusokban ítélik oda: három évből kettőben nem-
zetközi díjat, a harmadikban hazai díjat adnak át. Az európai díj
kitüntetettjének személyéről, aki a szerkezetkutatás bármely te-
rületéről érkezhet, nemzetközi zsüri dönt, melybe az MKE is de-
legál egy tagot.

Eric Collet a Rennes-i Egyetem Fizika Intézetének professzo-
ra, az egyetem és a CNRS közös Anyag- és Fénytudományi Osz-
tályának igazgatója. Interdiszciplináris, inspiráló kutatása az
anyagtudomány, a kémia és a fizika közös határterületét képvi-
seli, melynek középpontjában a krisztallográfia áll. Collet pro-
fesszor úr a röntgen szabadelektronlézer-kutatás úttörője, azok
közé tartozik, akik ennek a tudományágnak lefektették az alap-
jait. Kollégáival az ultragyors, femtoszekundumos kísérletek, az
ultragyors fotogerjesztés, fotoindukált szerkezeti dinamika, fá-
zisátalakulás és molekuláris kapcsolók területén értek el kima-
gasló teljesítményt. Kiemelkedő eredményei a molekuláris komp-
lexek és új átmeneti mechanizmusok szerkezeti tanulmányozásán
alapulnak, a molekuláris mérettartománytól a kristályrács fel-
építéséig. Mindezek mellett Eric Collet aktívan tevékenykedik
azon, hogy a szerkezeti kémiai ismereteket minél szélesebb kör-
ben eljuttassa az érdeklődőknek. Collet professzor a díjátadás
után tudományos előadásban mutatta be tevékenységét, legújabb
eredményeit.

A harmadik hazai Kálmán Alajos-díj átadására 2023-ban kerül
sor. A felhívást az egyesületi honlapon és az Magyar Kémikusok
Lapjában tesszük közzé, a jelölt egy-két oldalban összefoglalt
szakmai bemutatását és hivatkozási listáját várva. A jelöléseket
2023. március 31-ig fogadja az MKE Titkárság, a jelölés nem
szakosztályhoz kötött. A kitüntetés átadása ünnepélyes körül-

mények között fog zajlani. Várjuk a jelöléseiket a harmadik ma-
gyar Kálmán Alajos-díjra!

Bombicz Petra 

Gábor Dénes-díj, 2022
2022 decemberében 34. alkalom-
mal adták át a Parlament díszter-
mében a Novofer Alapítvány által
alapított Gábor Dénes-díjat az or-
szág több tudományos és politikai
vezetője jelenlétében. A díj a civil
szféra közismert műszaki alkotói
elismerése ma Magyarországon, és
napjainkig 263-an részesültek eb-
ben az elismerésben.

A Novofer Alapítvány célja a mű-
szaki-szellemi alkotások, a mérnöki
munka és a technológiai fejlesztés együttesén alapuló innováció-
ban megszületett kiemelkedő teljesítmények elismerése. 

A Kuratórium döntése alapján Gábor Dénes-díjban részesült öt
hazai alkotó, közöttük: Toldy Andrea vegyészmérnök, a Buda-
pesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi tanára,
a polimerek és kompozitjainak technológiai célú alkalmazása,
gyakorlati megvalósítása terén folytatott sokirányú és eredmé-
nyes kutatómunkájáért, megújuló forrásból származó epoxi-
gyanta-kompozitok előállításáért és epoxigyanták környezetba-
rát égésgátlásáért, a multifunkcionális bevonattal értéknövelt po-
limer rendszerek egylépéses előállítása terén végzett kutatásai-
ért, valamint a polimerek éghetőségi paramétereinek előrejelzé-
sére alkalmas, mesterséges neurális hálón alapuló algoritmus lét-
rehozásáért.

A díjazottaknak ezúton is gratulálunk, és kiemelkedő tudo-
mányos felkészültséget és kreativitást igénylő munkájukban to-
vábbi sikereket kívánunk!

Zemplén Géza-díjak, 2022
A fődíjat Skodáné Földes Rita, az MTA doktora (Pannon Egye-
tem), a Zemplén Géza-díjat Ábrányi-Balogh Péter PhD (Termé-
szettudományi Kutatóközpont) kapta. A díjátadón került sor az
MTA Kémiai Tudományok Osztályának lassan hagyománnyá vá-
ló „Christmas Lecture”-ére, amelyet Bodor Miklós, az MTA kül-
ső tagja tartott.
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Eric Collet, a 2. Nemzetközi Kálmán Alajos-díj kitüntetettje 
és az emlékplakett Kálmán Alajos arcképével
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Skodáné Földes Rita Ábrányi-Balogh Péter



A lap külső formájában is hangsú-
lyozta a nevében megjelenő jelzőt: ma-
gyar trikolór szerepelt a címlapon, az
akkori hatóságok nem túl nagy örömére.

Az 50 éves múlttal rendelkező szak-
lap megjelenéséért jelenleg a Pannon
Egyetem Mérnöki Kara felelős, az egye-
tem a hivatalos kiadó, s 2019-től az
MTA Könyvtár és Információs Köz-
pont együttműködésével valósul meg
az online megjelenő közlemények egy-
értelmű azonosítása és elérésük hosz-

szú távú biztosítása (DOI, Crossref). A 2017-ben megújult szer-
kesztőség (főszerkesztő Bélafiné Bakó Katalin, helyettese Boda
Dezső) fontosnak tartja a színvonal folyamatos emelését s a nem-
zetköziesedést, ezért ma már a szerkesztőbizottság felét neves
külföldi szakemberek adják. A lap eredeti közleményeket, össze-
foglaló és rövid cikkeket egyaránt közöl, továbbá konferenciák
anyagai számára is biztosít megjelenést. A beküldött kéziratokat
szigorú bírálatnak veti alá, a javított, elfogadott cikkeket angol
anyanyelvű lektor korrigálja. A folyóiratban a közlemények meg-
jelenése ingyenes, és a publikált anyagok is – 1973 óta az összes
cikk archiválva van – költségtérítés nélkül hozzáférhetők, letölt-
hetők a honlapról (http://mk.uni-pannon.hu/hjic).

A Hungarian Journal of Industry and Chemistry szaklapot az
alábbi szervezetek indexálják: Chemical Abstracts Services, Cel-
des, CNPIEC, CNKI Scholar (China National Knowledge Infra-
structure, EBSCO Discovery Service, Google Scholar, J-Gate, Naviga
(Softweco), Primo Central (ExLibris), ReadCube, Summon (Se-
rials Solutions/ProQuest), TDOne (TDNet), WorldCat (OCLC), és
a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT). Ezeken felül a kö-
teteket az MTA REAL-J repository archiválja. Az újság szerepel a
Directory of Open Access Journals (DOAJ) listáján is.

A szaklap 2020-ig nyomtatott formában is megjelent, azóta
azonban csak online érhető el.

Bélafiné Dr. Bakó Katalin
főszerkesztő

Primák és primissimák 
2022-ben a „magyar tudomány” kategória Prima Primissima-dí-
jasa Lovász László Abel-, Kyoto- és Wolf-díjas matematikus, a
Magyar Tudományos Akadémia korábbi elnöke, a „magyar ok-
tatás és köznevelés”-é Härtlein Károly, a BME mesteroktatója, a
híres kísérletező-előadó lett. 

A Junior Prima-díjazottak között szerepelt az idén Kecsenovity
Egon (SZTE) és Koók László (Pannon Egyetem).
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Lovász László Härtlein Károly

Kecsenovity Egon Koók László

50 éves a veszprémi 
vegyészmérnöki kiadvány:
Hungarian Journal of Industry 
and Chemistry
Az angol nyelvű szakfolyóiratot (HJIC, korábbi neve Hungarian
Journal of Industrial Chemistry) 1973-ban Veszprémben indította
útjára Bodor Endre professzor, alapító főszerkesztő, az egyetem
legendás tanára, ikonikus egyénisége, s kiadását négy akkori
veszprémi, vegyiparhoz köthető intézet (MÁFKI, NEVIKI, MTA
MÜKKI és a Vegyipari Egyetem) támogatta. Az azóta is minden
évben megjelenő kiadvány alap- és alkalmazott kutatási ered-
ményeket mutat be általában évi két kötetben a következő terü-
leteken: anyagtudomány, biotechnológia, energetika, élelmiszer-
mérnökség, folyamatmérnöki rendszerek, gépészmérnöki folya-
matok, kémiai folyamatok, ipari menedzsment, környezeti ké-
mia és technológia, kémiai technológia, mechatronika, újrahasz-
nosítási eljárások, vegyészmérnökség.

OKTATÁS

19. Nemzetközi Junior 
Természettudományi Diákolimpia
Bogotá, Kolumbia, 2022. december 2–12.

A Nemzetközi Junior Természettudományi Diákolimpiát (Inter-
national Junior Science Olympiad, röviden IJSO) 2004-ben Indo-
nézia alapította. A versenyen való részvétel egyik leglényegesebb
kritériuma, hogy csak 16. évüket be nem töltött diákok indulhat-
nak. Magyarországon ez azt jelenti, hogy érdemben a középisko-
lát épp elkezdő, illetve szerencsés esetben egyes 10. osztályos kö-
zépiskolás, kivételes esetben igen tehetséges 8. osztályos általá-
nos iskolások versenyezhetnek. 

A versenyen elvileg egyenlő arányban szerepel a három ter-
mészettudományos tantárgy (fizika, kémia, biológia), így azok-
nak, akik több tárgyban is járatosak, a felkészítőn kevesebbet kell
hozzátanulniuk. A versenyfelkészítőre azokat a diákokat hívjuk,
akik a versenyt megelőző tanévben egy vagy több természettu-
dományi országos verseny döntőjébe jutottak. Korábban egy ilyen
egzotikus utazás akár 25 – természettudományokban jártas – diák
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Villányi Attila és Gyertyán Attila között az ezüstérmesek: 
Biró Artúr, Simon János Dániel, Muraközi Péter

fantáziáját is megfogta. Ebben az évben mindössze 14 diák je-
lentkezett a júniusi felkészítőre, de már csak 13-an jelentek meg
a felkészítő első napján, és a nyár folyamán további két diák adta
fel az első válogatón való megmérettetést. 

Ezt az olimpiát az oktatási kormányzat 2007 és 2017 között
anyagi segítséggel is támogatta. A versenyek támogatási rend-
szerének átalakulása után, 2017 óta a Nemzeti Tehetség Prog-
ramtól kapunk támogatást. Az utazás anyagi oldalának kezelé-
sét, illetve a pályázatok lebonyolítását az MKE végzi, ami óriási
segítséget jelent a csapat számára. A Covid-járvány óta ebben az
évben lett volna az első jelenléti verseny. A helyzetet bonyolította,
hogy 2019-ben, a katari versenyen Ukrajna jelentette be, hogy
megrendezi a 2022-es IJSO-t. Ezt 2021-ben, az Egyesült Arab
Emírségekben hibrid módon megrendezett 18. versenyen meg is
erősítette, ám a politikai helyzet alakulása miatt a vállalás 2022
elején kérdésessé vált. Többféle alternatíva született a verseny
megtartására: kezdetben az ukrán szervezők online versenyben
gondolkodtak, amelyhez Németország és Litvánia tanárai aján-
lották fel a segítségüket. 

Az idei IJSO-pályázatunkat ezért egy ukrán szervezésű ver-
senyre nyújtottuk be, legfeljebb Európán belüli utazással. A 19.
IJSO-n való részvételt támogatta a Kulturális és Innovációs Mi-
nisztérium által kiírt Nemzetei Tehetségprogram NTP-NTMV-22-
B-0003 pályázati azonosítójú támogatás. Az IJSO nemzetközi ve-
zetősége végül a nyár folyamán bejelentette, hogy a versenyt –  je-
lenléti formában  – Kolumbia rendezi meg. A repülőjegyek árának
ugrásszerű emelkedése és eleve a megszerzett támogatás mértéke
is kérdésessé tette a teljes csapattal (6 diák + 3 tanár) való rész-
vételünket. A verseny további állandó támogatója, a Richter Ge-
deon Nyrt. és az Egis Gyógyszergyár Zrt. által biztosított támo-
gatás is csak 3 diák utazására adott lehetőséget, különösen azért,
mert Bogotá a tengerszint feletti 2600 méteres elhelyezkedése és
a 6 órás időeltolódás néhány napos akklimatizálódást is igényelt,
amelynek költségeit a regisztrációs díj nem tartalmazta. A csa-
pat további támogatást kapott a Dr. Bakos – Dr. Smied – Dr. Mu-
raközi Ügyvédi Irodától is.

A versenyre való felkészítést ebben az évben is júniusban kezd-
tük meg (Gyertyán Attila matematikából és fizikából, Dr. Ács Zol-
tán biológiából, Varga Bence és Villányi Attila kémiából), mivel a
megtanulandó tananyag olyan nagy, hogy az őszi felkészítés
nem elegendő. Néhány napos elméleti bevezető után az általános
és középiskolai tankönyvekből jelöltük ki az elsajátítandó (illetve
átismétlendő) ismereteket, összefüggéseket, illetve az általunk
készített prezentációkból kellett az új anyagot elsajátítaniuk a
versenyre készülőknek. Szeptember legelején írattuk meg az első
selejtező dolgozatot. A válogató eredménye alapján, terveink és a
korábbi hagyományok szerint a legalább 50%-os teljesítményt el-
érő legjobb diákokat szerettük volna kiválasztani. A megjelent 10
diák közül mindössze négyen érték el a kritériumként meghatá-
rozott 50%-os határt, így a továbbiakban nem volt kérdés, hogy
az idei csapat – a tavalyihoz hasonlóan – csak három főből áll
majd. A négy diák egyike, aki a tavalyi csapat tagja volt, más
nemzetközi versenyre való felkészülésre hivatkozva sajnos le-
mondta a további felkészülést, így a csapat névsora már szeptem-
berben véglegesedett: Muraközi Péter, a győri Czuczor Gergely
Bencés Gimnázium és Kollégium 9. osztályos tanulója, Biró Artúr,
az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium
9. osztályos tanulója, Simon János Dániel, az ELTE Apáczai Csere
János Gyakorló Gimnázium és Kollégium 9. osztályos tanulója.

Őket szeptemberben és októberben minden hétvégén – és több
esetben hétközben is – a korábbi versenyek tapasztalatai és a kö-

vetelmények alapján az ELTE Apáczai Csere János Gimnázium-
ban készítettük fel. A második válogató okafogyottá vált, minden
tárgyból írattunk azonban egy „versenytesztet” a novemberi gya-
korlatok napjain, amikor egyébként kipróbálhatták a gyakorlati
forduló team-munkáját is. 

A három diákból álló csapat és két kísérőtanár november 30-án
indult el Bogotába. Az első két napot a tanárok szállodájában töl-
töttük, és az akklimatizálódás mellett a város egyik leghíresebb
látványosságát, az Arany Múzeumot tekintettük meg. A verseny
első meghirdetett napjától az utolsóig – a verseny szabályzatának
megfelelően – az ott-tartózkodás teljes ideje alatt a szervezők
biztosították a csapat transzferét, szállását és teljes ellátását. 

A kísérő tanárokból álló nemzetközi zsűri a verseny második,
negyedik és hatodik napján vitatta meg az egyes fordulók fel-
adatait, majd minden ország tanárai kora reggelig fordították a
saját nyelvükre a feladatlapokat, másnap pedig a diákok verse-
nyeztek. A harmadik, gyakorlati fordulót a hetedik napon a diá-
kok csapatmunkában oldották meg.

A bogotái egyetemistáknak a magas tandíjak elleni demonst-
rációja miatt az egyetem két héttel meghosszabbította a szorgal-
mi időszakot, ezért az utolsó pillanatban derült ki, hogy a diákok
szállása nem az egyetem apartmanhoteljében, hanem szállodá-
ban lesz, és a szervezők a laborfordulóra is kénytelenek voltak a
Sheraton Hotel konferenciatermét alkalmassá tenni. 

Ebben az évben elsősorban a biológiafeladatok voltak az átla-
gosnál jóval nehezebbek. A rengeteg biokémiai-élettani témájú kér-
dés, a kémiakövetelményekben nem szereplő szerves kémia miatt
eléggé indokolatlannak tűnt. Fizikából a tesztforduló gyakorlatilag
az általános iskolás tananyag alapján megoldható lett volna. A ké-
miai kérdések elég kiegyensúlyozottak voltak, bár a nemzetközi
zsűri (azaz a kísérő tanárok) többsége szerint egyes kérdések is-
meretanyaga inkább a fizika tárgyának témakörébe tartozott. A
gyakorlati forduló „kémia” feladatához hasonló vizsgálat – viszko-
zitásmérés – Katarban fizikafeladatként szerepelt a 2019-es IJSO-n.

A laborforduló feladatait nagyon rosszul érintette, hogy a mé-
résekhez az egyetem nem bocsátotta rendelkezésre sem a labor-
jait, sem a műszereit. A gyakorlati verseny előtti napon még csak
10 eszköz készült el (a körülbelül 74-ből) a fizikafeladathoz. Rö-
videsen kiderült, hogy a mérésekhez szükséges ellenállásokat sem
tudták beszerezni. 24 órával a gyakorlati forduló kezdete előtt a
helyi szervezők a kísérő tanárokat kérték arra, hogy módosítsák
úgy a feladatokat, hogy azok megoldhatók legyenek a konferen-
ciaterem által biztosított körülmények között is. A különböző tár-
gyak szaktanárai egész nap ezen dolgoztak, még az oldatokat is
a külföldi tanárok készítették el a kémiafeladat megoldásához.
Közben az is kiderült, hogy viszkoziméterből is csak feleannyi
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van, mint amennyire szükség lenne (ráadásul a mérések során
több berendezés ereszteni is kezdett), így végül a laborfordulót
osztva tartották meg: a csapatok fele délelőtt, másik fele ebéd
után végezte el a feladatokat. A megfelelő ellenállások hiányában
a fizika feladata így is értékelhetetlen volt, amit a helyi szervezők
hosszú ideig nem akartak elfogadni, és a nemzetközi zsűrit hi-
báztatták, hogy „elrontották a kiváló” mérésüket. Végül a fizikai
feladatrészre diákjaink megkapták a maximális pontszámot an-
nak ellenére, hogy az ellenállások hiányában nem tudták elvé-
gezni az összes mérést.

A versenyzők a versenyek közti napokban, a tanárok a diákok
versenynapjain vettek részt különféle, általában érdekes progra-
mokon: ilyenek voltak a bogotái városnézés egy autentikus étte-
remi ebéddel összekötve, kirándulás a Monserrat hegyre (zarán-
dokhely) és a Sókatedrálishoz (egy sóbánya, amelyet templom-
má, és zarándokhellyé alakítottak).

A szervezők viszonylag gyorsan a rendelkezésünkre bocsátot-
ták a versenyzőink megoldásait, később megkaptuk a helyi szer-
vezők által értékelt dolgozatok adatait is. Az értékelés nagyrészt
megfelelően történt. A verseny harmadik fordulója után a pont-
egyeztetés is viszonylag simán zajlott le, minden jogos kérésünket
elfogadták. A pontok könyvelése már nem ment ilyen simán: még
a reklamációt követően is hibás adatok kerültek a táblázatokba, és
csak többszöri újraellenőrzés után jelenthettük ki, hogy a pont-
számok helyesek. Ezért az esti ponthúzás helyett másnap kora
reggel fogadta el a nemzetközi zsűri az érmek ponthatárait. Az
idei versenyen 37 ország 203 hivatalos versenyzője mérte össze tu-
dását. (Több ország vízumproblémák miatt késett, illetve volt
kénytelen lemondani a részvételt.) Ebben az évben is valamennyi
diákunk éremmel tért haza: mindhárman ezüstérmet szereztek.

Évek óta gondot okoz, hogy kevés ország vállalja ennek a ver-
senyek a megszervezését. A versenyszabályzat szerint egy ország
akkor lesz hivatalosan tagja a versenynek, ha előzőleg egy alka-
lommal az ország képviseletében valaki megfigyelőként vett
részt a versenyen. Az elmúlt években viszonylag gyorsan növe-
kedett a részt vevő országok száma, de a létszám bizonytalansá-
ga abban is megmutatkozik, hogy különféle politikai vagy gaz-
dasági okok miatt egy-egy ország egy-két évig kimarad a ver-
senyből, majd újra megjelenik. Az IJSO 2023-ban Thaiföldön foly-
tatódik, évekkel ezelőtt Románia jelezte, hogy vállalja a 2024-es
verseny megrendezését, idén azonban ezt nem erősítették meg.
A 2025-ös versenyt Oroszország vállalta, de nem tudjuk, hogyan
alakul addig a politikai helyzet. Magyarország szellemi poten-
ciálja egyelőre még meglenne a verseny színvonalas megszerve-
zésére, de az oktatási kormányzat támogatása hiányában nem
sok esélyt látunk erre a közeljövőben. 

A záróünnepség eredményhirdetése alapján tudjuk, hogy csak
India csapata szerzett kizárólag aranyérmet, összesen hét ország
csapata szerzett legalább egy aranyérmet. Magyarország háromfős
csapata nem összemérhető a teljes csapatot hozókkal, de az biztos,
hogy Horvátországon (4 ezüst + 2 bronz) kívül nincs nálunk több
ezüstérmet szerző európai ország. Villányi Attila 

HÍREK AZ IPARBÓL

Vegyipari mozaik 
A MOL fenntarthatósági portfólióját bővíti az ALTEO
Nyrt.-ben szerzett részesedéssel. A MOL-csoport, a Diófa
Alapkezelő és az Indotek Csoport szerződést kötöttek a Wallis
Asset Management Zrt.-vel, hogy 61,6%-os részesedést szereznek
az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt.-ben.

Az ALTEO komplex energetikai szolgáltató, melynek üzleti ak-
tivitása kiterjed a megújuló erőforrásokon alapuló energiater-
melésre, az energiakereskedelemre, valamint az ipari energiagaz-
dálkodási szolgáltatások területére. A részesedés megszerzése is-
mételten fontos mérföldkő a MOL számára, ugyanis a vállalat-
csoport stratégiai célkitűzése, hogy fenntartható energiával és
alapanyagokkal járuljon hozzá Közép-Kelet-Európa gazdaságai-
nak működéséhez, és alacsony karbonlábnyomú üzemanyagok-
kal lássa el a mobilitási szektort.

Az ALTEO Nyrt. a megújuló forrásokból származó energia mel-
lett aktív az e-mobilitás és a hulladékgazdálkodás terén is, ame-
lyek a MOL-csoport számára szintén elsődleges területeket je-
lentenek. (www.mol.hu)

A MOL több mint 410 töltőállomás felvásárlásával bővíti
hálózatát Lengyelországban. A MOL-csoport 2022 januárjá-
ban tett bejelentésnek megfelelően, december 2-től bővítette a
lengyel kiskereskedelmi hálózatát. A PKN Orlen és a Grupa LO-
TOS-szal kötött tranzakciónak köszönhetően több mint 410 töl-

tőállomás megvásárlása bővült a MOL-csoport kiskereskedelmi
hálózata. A megegyezés részeként a MOL 143 magyarországi és
39 szlovákiai töltőállomást ad át a PKN Orlennek. A PKN Orlen-
nek átadott benzinkutak közé tartozik a MOL által az akvizíció-
val párhuzamosan felvásárolt Normbenz Hungary Kft. hálózatá-
hoz tartozó 79 töltőállomás is. A MOL márka- és a MOL fo-
gyasztói szolgáltatások kiváló kínálatának bevezetése azonnal
megkezdődik, beleértve a Fresh Cornert is. A MOL stratégiai cél-
kitűzései összhangban vannak ezzel a terjeszkedési lépéssel,
ugyanis a MOL-csoport a kelet-közép európai régió meghatáro-
zó szereplője kíván lenni a jövőben is. (www.mol.hu)

Magyarországra érkezett az első, zöld hidrogén előállítá-
sára képes ipari méretű berendezés. Magyarországra érke-
zett az első ipari méretű elektrolizáló berendezés a Bükkábrányi
Energiapark által vezetett projekt keretében.

TÁMOGATÓK:

Dr. Bakos – Dr. Smied – Dr. Muraközi 
Ügyvédi Iroda



ségű hévízvagyonnal rendelkezik. Az új előírások környezetkí-
mélő módon járulnak hozzá önellátási képességeink erősítéséhez.

A közlemény szerint 2030-ra akár 1-1,5 milliárd köbméter föld-
gáz felhasználását válthatja ki évente a korszerű, biztonságos és
tiszta technológia. (https://www.tisztajovo.hu/megujulo-energia-
forrasok/2022/12/11/torvenymodositas-elenkitheti-a-geotermia-
hazai-ternyereset)

Az Atomki kutatói a Szegedi Tudományegyetemmel együtt-
működve újfajta detektort fejlesztenek a radioaktív su-
gárzás mérésére. A radioaktív sugárzás mérésére alkalmas ás-
ványcsalád, a perovszkitok tulajdonságait vizsgálták a debreceni
Atomki és az SZTE kutatói. Munkájuk célja, hogy az ásványcsa-

lád felhasználásával a mérési
pontosság megtartása mellett
miniatürizált detektorokat
fejlesszenek ki, amelyeket az
űrkutatás, az atomerőművek
és a fúziós reaktorok speciális
mérési feladatai során tudnak
alkalmazni. Kutatási eredmé-
nyeiket az Advanced Func-
tional Materials tudományos
szakfolyóiratban publikálták,
a kifejlesztett detektorok al-
kalmazására nemzetközi sza-
badalmi beadvány is szüle-
tett. (https://elkh.org/hirek/)

Másfél milliárdos projekt zárult a Bay Zoltán Kutatóköz-
pontnál. A Bay Zoltán Kutatóközpontnál lezárult egy másfél
milliárd forintos komplex kutatás-fejlesztési, illetve alkalmazás-
orientált, kétéves projekt, amely a Tématerületi Kiválósági Prog-
ram keretében valósult meg.

A projekt keretein belül új, termékorientált, biológiai alapú fej-
lesztést hoztak létre. Az újítás lehetővé teszi az agráriumban ke-
letkező biomassza és egyéb hulladékok, fémtartalmú mellékter-
mékek nyersanyagként történő újrahasznosítását. Az ipari lézer-
technológia területén új vizsgálati eszközt alkottak, melynek se-
gítségével bizonyos anyagszerkezeti vizsgálatok pontosabbak,
költséghatékonyabbak lehetnek.
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A HÓNAP HÍREI

A Mészáros-csoport kommunikációs igazgatóságának tájékoz-
tatása szerint a hidrogént napenergia felhasználásával is előállí-
tani képes technológia egyedi és különleges hazánkban. Az elekt-
rolizálóberendezés (PEM) műszaki paraméterei a villamosener-
gia-piac több szegmensében való részvételre is lehetőséget ad, az
eszköz a tervek szerint 130–150 tonna zöld hidrogént képes elő-
állítani évente.

A projekt ütemtervének megfelelően Magyarországon első-
ként kerül üzembe ilyen teljesítményű, zöld hidrogént előállító
berendezés. 

Várhatóan mind az iparban, mind a közlekedésben jelentős
szerepet kaphat a hidrogén a jövőben. Az EU 2030-ra 10 millió ton-
na hidrogén előállítását tűzte ki célul.

Jelenleg a világon a hidrogéntermelés 98%-a fosszilis tüzelő-
anyagokból történik, jelentős szén-dioxid-kibocsátás mellett. Ez-
zel szemben az elektrolizáló képes villamosenergia felhasználá-
sával a vizet két alkotóelemre, hidrogénre és oxigénre bontani.

Az eszköz 2023 első félévében történő beüzemelése a klíma-
célok érvényesüléséhez és a zöld átállás folyamatához is hozzájá-
rul. (https://www.tisztajovo.hu/)

Törvénymódosítás élénkítheti a geotermia hazai térnye-
rését. „Kiszámítható és ösztönző szabályozási keretet teremt a
geotermikus energia hasznosítására a bányászati törvény Or-
szággyűlés által elfogadott módosítása” – közölte az Energiaügyi
Minisztérium.

A geotermia az egyik technológiai lehetőség a fosszilis ener-
giahordozók részleges felváltására, segítségével biztosítható a fo-
lyamatos hő- és energiaellátás. Magyarország rendkívül kedvező
geológiai adottságokkal rendelkezik, emiatt ez még inkább elő-
térbe kerül, ugyanis a földkéreg vastagsága az európai átlagos
kéregvastagság harmadát sem éri el. A térség jelentős mennyi-
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Tisztújítási útmutató 
A négyévenként esedékes következő tisztújításokra 2023-ban kerül sor.
A tisztújítások során megválasztásra kerülnek az Egyesület tisztségvi-
selői és vezető tisztségviselői (kivéve ügyvezető igazgató).

A tisztújításban érintett vezető tisztségviselők: az elnök; a két alel-
nök; a főtitkár; a két főtitkárhelyettes (egyik egyben a Műszaki Tudomá-
nyos Bizottság elnöke, a másik egyben a Gazdasági Bizottság elnöke); az
Intézőbizottság 7 tagja; a Felügyelő Bizottság elnöke, 2 tagja és 2 pót-
tagja; az Etikai Bizottság elnöke, 2 tagja és 2 póttagja. Őket a tisztújító
Küldöttközgyűlés választja meg 4 évi időtartamra. A jelölőbizottság el-
nöke: Dr. Náray-Szabó Gábor, az MTA rendes tagja (narayszabo@yahoo.
com), tagjai: Simonné Dr. Sarkadi Livia (sarkadi.livia@vbk.bme.hu) és
Dr. Kéki Sándor (keki.sandor@science.unideb.hu).

A tisztújításban érintett egyesületi tisztségviselők: az állandó bizott-
ságok elnökei; a szakosztályok (szakcsoportok), területi szervezetek el-
nökei és titkárai; a munkahelyi csoportok elnökei és/vagy titkárai. Az ál-
landó bizottságok elnökeit a tisztújító Küldöttközgyűlés, a többi egyesü-
leti tisztségviselőt az adott egyesületi szervezet tisztújító taggyűlése vá-
lasztja meg 4 évi időtartamra.

Meghatározott tisztségre egy személy legfeljebb háromszor 4 évi idő-
tartamra választható. A lelépő tisztségviselő más funkcióba teljes jogú
hatáskörrel választható. 

Egyesületi tisztségre csak MKE-tag választható meg! Egyesületi
tagnak tekinthető, aki a tárgyévi tagdíjat (új belépő), de legalább
a tárgyévet megelőző évi tagdíjat már befizette. Az egyesületi
tisztségre megválasztandó személytől elvárt, hogy a választás előtt
a tárgyévi MKE-tagdíjat befizesse. 

Tisztújító taggyűlések a szakosztály/társaság és szakcsoport szerve-
zeteknél, a területi szervezeteknél és a munkahelyi csoportoknál:

A tisztújító taggyűlésekre az MKE tisztújító Küldöttközgyűlését
megelőző időszakban kerül sor, de legkésőbb 2023. április 21-ig le-
bonyolítandó. 

A szakosztály/társaság, szakcsoport és a területi szervezet tisztújító
taggyűlése titkosan (a munkahelyi szervezet tisztújító taggyűlése nem
feltétlenül titkosan) választ vezetőséget.

A szakosztály/társaság, szakcsoport, területi szervezet és munkahelyi
csoport 4 évre elnököt, vezetőséget, valamint a Küldöttközgyűlésre kül-
döttet/küldötteket választ. A szakosztályhoz tartozó szakcsoport(ok)
nem, csak a szakosztály választ küldöttet. Adott egyesületi szervezet kül-
dötteinek számára vonatkozó szabály, hogy minden megkezdett 100 tag
után 1 fő küldött választható.

A szakosztály/társaság, szakcsoport, területi szervezet és munkahelyi
csoport vezetősége a tagjai köréből titkárt és más tisztségviselőket vá-
laszthat. 

A szakosztály/társaság, szakcsoport és területi szervezet tisztújító
taggyűlésének helyét és időpontját az MKE honlapon, www.mke.org.hu,
meg kell jelentetni. A munkahelyi csoportok tisztújító taggyűléseire nézve
ez nem kötelező.

MKE-HÍREK
Magyar kutatók új lézeres eljárással tárták fel a fémekben
található forró elektronok tulajdonságait. Az ELI–ALPS Lé-
zeres Kutatóintézet, az ELKH Wigner Fizikai Kutatóközpont, a
Szegedi Tudományegyetem és az ELKH Energiatudományi Kuta-

tóközpont kutatói a fémekben található forró elektronok tulaj-
donságait tanulmányozták. Munkájuk során azt vizsgálták, hogy
mekkora többletenergiával rendelkeznek a forró elektronok, il-
letve azok hol helyezkednek el az anyagon belül. A kutatási ered-
ményeket a rangos Nature Communications szakfolyóiratban pub-
likálták. (https://elkh.org/)

Dobó Dorina összeállítása

Forró elektronok keltése lézerfénnyel nanométeres 
fémrétegben (kép: Major B.) 

Lézeres kísérlet az ELI Lézerközpont és a Wigner Fizikai 
Kutatóközpont munkatársainak részvételével

A HÓNAP HÍREI

A projekt során kísérleti fázisig jutottak el egy lítiumalapú ak-
kumulátorok kiváltását elősegítő, ipari méretű energiatárolásra
alkalmas akkumulátor előállításával is. Felállítottak egy új üze-
melési biztonságot értékelő modellt, ami elősegíti az ipari gépek,
berendezések, finomítók, atomerőművi berendezések romlási fo-
lyamatainak, anyagszerkezeti változásainak hatékonyabb előre-
jelzését. 
(https://www.tisztajovo.hu/kornyezetvedelem/2022/12/19/masfel-
milliardos-projekt-zarult-a-bay-zoltan-kutatokozpontnal)



Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Kémikusok Lapja nyomtatott válto-
zatát csak azok a tagjaink kapják meg, akik 7000 Ft-tal hozzájárulnak a
lap megjelenéséhez és postázásához. Kérjük, ha az online hozzáférés
mellett a nyomtatott példányt is szeretné megkapni, küldje el nevét és
címét az Egyesület Titkárságának (1015 Budapest Hattyú u. 16. 2/8.,
e-mail: mkl@mke.org.hu)

Előfizetés a Magyar Kémiai 
Folyóirat 2023. évi számaira
A Magyar Kémiai Folyóirat 2023. évi díja fizető egyesületi tagjaink szá-
mára 1400 Ft. Kérjük, hogy az előfizetési díjat a tagdíjjal együtt szíves-
kedjenek befizetni. Lehetőség van átutalással rendezni az előfizetést a
Titkárság által küldött számla ellenében. Kérjük, jelezzék az erre vonat-
kozó igényüket!

Köszönetet mondunk mindenkinek, aki 2022-ben kettős előfizetéssel
hozzájárult a határon túli magyar kémikusoknak küldött folyóirat ter-
jesztési költségeihez. Kérjük, aki teheti, 2023-ban is csatlakozzon a ket-
tős előfizetési akcióhoz.
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Tájékoztatjuk tisztelt tagtársainkat, hogy
személyi jövedelemadójuk 1 százalékának felajánlásából

idén 675 240 forintot
utal át a NAV Egyesületünknek.

Köszönjük felajánlásaikat, köszönjük, hogy egyetértenek a kémia ok-
tatásáért és népszerűsítéséért kifejtett munkánkkal. A felajánlott ösz-
szeget ismételten a hazai kémiaoktatás feltételeinek javítására, a Kö-
zépiskolai Kémiai Lapok, az Irinyi János Országos Középiskolai Kémia-
verseny, valamint a 2022-ben tizennegyedszer megrendezett Kémia-
tábor egyes költségeinek fedezésére használtuk fel, valamint arra a
célra, hogy kiadványaink (KÖKÉL, Magyar Kémikusok Lapja, Magyar
Kémiai Folyóirat) eljussanak minél több, kémia iránt érdeklődő hatá-
ron túli honfitársunkhoz. 

Ezúton is kérjük, hogy a 2022. évi SZJA bevallásakor – értékelve tö-
rekvéseinket – éljenek a lehetőséggel, és személyi jövedelemadójuk
1%-át ajánlják fel az erre vonatkozó Rendelkező Nyilatkozat kitölté-
sével.

Felhívjuk figyelmüket, hogy akinek a bevallás pillanatában adó-
tartozása van, az elveszíti az 1% felajánlásának a lehetőségét!

Az MKE adószáma: 19815819-2-41

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy amennyiben a NAV ké-
szíti el az adóbevallásukat, úgy külön kell nyilatkozni az 1 szá-
zalékról.

Terveink szerint 2023-ban az így befolyt összeget ismételten a ha-
zai kémiaoktatás feltételeinek javítására, a Középiskolai Kémiai La-
pok, az 55. Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny, vala-
mint 2023-ban tizenötödször szervezendő Kémiatábor egyes költsé-
geinek fedezésére használjuk fel.

Továbbra is céljaink közé tartozik, hogy kiadványaink (KÖKÉL,
Magyar Kémikusok Lapja, Magyar Kémiai Folyóirat) eljussanak mi-
nél több, kémia iránt érdeklődő határon túli honfitársunkhoz.

MKE egyéni tagdíj (2023)
Kérjük tisztelt tagtársainkat, hogy szíveskedjenek gondoskodni a 2023.
évi tagdíj befizetéséről A tagdíj összege az egyes tagdíjkategóriák sze-
rint az alábbi:

● alaptagdíj: 10 000 Ft/fő/év 
● nyugdíjas (50%): 5000 Ft/fő/év 
● közoktatásban dolgozó kémiatanár (50%): 5000 Ft/fő/év
● ifjúsági tag (25%): 2500 Ft/fő/év 
● gyesen lévő (25%): 2500 Ft/fő/év 

Tagdíjbefizetési lehetőségek:
● banki átutalással (az MKE CIB banki számlájára: 10700024-

24764207-51100005)
● sárga csekk az MKE Titkárságtól kérhető
● személyesen (MKE-pénztár, 1015 Budapest, Hattyú u 16. II/8.)
Banki átutalásos és csekkes tagdíjbefizetés esetén a név, lakcím, ösz-

szeg rendeltetése adatokat kérjük jól olvashatóan feltüntetni.
Ahol a munkahely levonja a munkabérből a tagdíjat és listás átutalás

formájában továbbítja az MKE-nek, ez a lista szolgálja a tagdíjbefizetés
nyilvántartását. 

Az MKE tisztújító Küldöttközgyűlésen a már előzetesen meg-
választott új küldött/küldöttek képviselik az egyesületi szerve-
zetet.

Budapest, 2023. január 9.
Prof. Dr. Mika László Tamás

főtitkár

A HÓNAP HÍREI


