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A Kémia Nemzetközi Évének kétnapos párizsi nyitóünnepségén a magyar fiatalokat Najbauer Eszter Éva és
Somlyay Máté képviselte. 

Eszter Pécsett, a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma tanulójaként sok szép verseny-
eredményt ért el, amiből a teljesség igénye nélkül felsorolunk néhányat: 2007-ben és 2008-ban az Irinyi János
Középiskolai Kémiaverseny kategóriagyőztese és 2008-ban Irinyi-díjas, kiváló kémia OKTV-eredmények, ké-
miai diákolimpiai válogatóverseny: 1. hely, 2010-ben, a 42. Nemzetközi Kémiai Diákolimpián: aranyérem.
Most az ELTE kémia szakos hallgatója. 

Máté az ELTE Apácai Csere János Gyakorlógimnázium és Kollégium diákjaként ért el nagyszerű verseny-
eredményeket. A teljesség igénye nélkül néhány: 2008-ban Irinyi-díj, kiváló kémia OKTV-eredmények, 2010-
ben, a 42. Nemzetközi Kémiai Diákolimpián: aranyérem. Most a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudomá-
nyi Kar hallgatója.

Olvassuk Eszter és Máté rövid beszámolóját:

A Nemzetközi Kémiai Diákolimpia kapcsán ketten kaptunk meghívást Ma-
gyarországról erre a rendezvényre. A két nap során a világ minden tájáról
hallhattunk előadókat, köztük több Nobel-díjas tudóst is. Az előadások témái
nem csak szűken a kémia tárgyköréhez kapcsolódtak; több foglalkozott glo-
bális méretű problémákkal és lehetséges megoldásukkal is, ilyen volt például
a fenntartható fejlődés biztosítása, a klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak
csökkentése, a fejlődő országokban az éhezés visszaszorítása, vagy a megfe-

lelő vízgazdálkodás kialakítása. Számunkra az egyik legérdekesebb a 2009-ben kémiai Nobel-díjat elnyert
Ada Yonath riboszómáról szóló előadása volt, ahol új, hatékonyabb antibiotikumok fejlesztéséről hallhattunk.
Ugyancsak felkeltette az érdeklődésünket a jövő energiaforrásairól, valamint az új anyagokról szóló szekció.
Nagy élmény volt látni Yuan T. Lee-t, aki reakciódinamikai munkásságáért és Jean Marie Lehnt, aki nagy sze-
lektivitású molekulák kifejlesztéséért kapott Nobel-díjat. Mindkét estét koktélparti zárta, ahol nemcsak sok
új embert ismerhettünk meg, hanem újra találkozhattunk az olimpián megismert barátainkkal is. A rendez-
vényekhez a Párizs szívében elhelyezkedő UNESCO székháza biztosított méltó helyszínt. A programok mellett
maradt egy kis idő városnézésre is: izgalmas volt az eddig csak képekről ismert Eiffel-tornyot, a Notre Dame-ot
és a Musée d’Orsay-t élőben is látni. Kivételes művészeti élményben volt részünk, amikor megtekintettük a
Sainte Chapelle lenyűgöző üvegablakait és a Rodin Múzeum szobrait. A Párizsban eltöltött néhány nap alatt
sok szép élménnyel gazdagodtunk, ezért szeretnénk megköszönni a Magyar Kémikusok Egyesületének és az
UNESCO-nak a kiutazásunkhoz nyújtott támogatásukat.

Najbauer Eszter Éva és Somlyay Máté

A lap megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatja
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émikusnak lenni persze mindenhol jó.
Mi, kémikusok ápoljuk talán a legin-

timebb kapcsolatot az anyaggal, ezer szál-
lal kapcsolódunk a minket körülvevő anya-
gi világhoz. Létrehozunk, átalakítunk, elem-
zünk, termelünk  – nincs még egy olyan
szakma, ami ilyen tág lehetőségeket kínál-
na arra, hogy összekapcsoljuk a gyerme-
ki kíváncsiság kielégítését, a természettu-
dományos érdeklődés táplálását és az új
értékteremtési folyamatot. E cikk szerzői
ezért szeretik a szakmát, és szeretnék bár-
hol a világban – de mégis, különösen örü-
lünk annak, hogy Szegeden, ebben a gaz-
dag szellemi múltú és izgalmas jövőjű
műhelyben művelhetjük.

Az SZTE TTIK Kémiai 
Tanszékcsoport bemutatása

A Szegedi Tudományegyetemen folyó ké-
mikusképzés központja a Természettudo-
mányi és Informatikai Kar (TTIK) Kémiai
Tanszékcsoportja, ahol a képzés gyökerei
az egyetem jogelődjéig (az 1872-ben Ko-
lozsvárott alapított Ferenc József Tudo-
mányegyetemig) nyúlnak vissza. Itt jelent
meg hazánkban először magyar nyelvű
kémiai folyóirat, melyet Fabinyi Rudolf
szerkesztett „Vegytani lapok” címmel. A
kolozsvári egyetem 1921-ben Szegedre tör-
tént áttelepítését követő első években sa-
nyarú körülmények között, kevés hallgató-
val indult meg a kémia oktatása a Tisza
Lajos krt. 6. sz. alatt, a mai Radnóti Mik-
lós Gimnázium épületében. Oktatók és la-
boratóriumok hiánya, valamint a műkö-
déshez szükséges költségek elégtelensége
jellemezte ezt az időszakot.

Az oktatás minőségi javulásához veze-
tett, hogy gróf Klebelsberg Kuno minisz-
ter ösztönzésére nemcsak a klinikák, ha-
nem a Dóm téri épületegyüttes is elké-
szült. Ez az átgondoltan tervezett és igé-
nyesen kivitelezett épület a Rockefeller
Alapítvány nagyvonalú támogatásával fel-

szerelve alkalmas otthont biztosított a ké-
mia oktatásához és kutatásához. 1935-től
Szerves és Gyógyszerészvegytani, valamint
Általános és Szervetlen Vegytani Intézet
név alatt működtek itt tovább a korábban
csak sorszámmal jelölt intézetek.

A Szegeden folyó kémiaoktatás szem-
pontjából ösztönzően hatott az az 1946-
ban kelt kormányrendelet, amely lehetővé
tette, hogy a tudományegyetemeken meg-
indulhasson az okleveles vegyészek képzé-
se is a kémiatanári képzés mellett. Ennek
eredményeként még ebben az évben egy
új oktatási egység létesült Szabó Zoltán ve-
zetésével a szervetlen kémia és az analiti-
kai kémia oktatására.

A kémiaoktatás felfutásának újabb állo-
mása volt a Béke-épület 1952-es átadása.
Ez enyhítette a szorongató helyhiányt,
amely a hallgatói és oktatói létszám gyors
növekedéséből származott. Nem sokkal
később a Dugonics András Piarista Gim-
názium Aradi vértanúk terén lévő épüle-
tének a Természettudományi Kar számá-
ra történt átadása biztosított további terü-
leteket a kémiai intézetek számára is. 

A kémiaoktatás tematikája tovább bő-
vült azzal, hogy a kémiai technológia tárgy
oktatására 1950-ben létrehozták az Alkal-
mazott Kémiai Tanszéket, míg 1956-ban
Kolloidkémiai Laboratórium létesült, ame-

lyet 1966-ban Kolloidkémiai Tanszékké
minősítettek át. Az 1959-ben szervezett
Központi Izotóp Laboratórium, mint hato-
dik kémiai oktatási egység, 1967-ben Ra-
diokémiai Tanszékké szerveződött. Ez utób-
bi profilja a ’80-as években kibővült, Szi-
lárdtest és Radiokémiai Tanszék néven mű-
ködött tovább. A hat tanszéki egység ok-
tatómunkáját 1964-től a Kémiai Szakbi-
zottság koordinálta. A tanszékek szerve-
ződése 1983-tól Kémiai Tanszékcsoport
néven működik, jelenlegi vezetője Horváth
Dezső. Az évek óta napirenden lévő szoro-
sabb együttműködés, az integráció irányá-
ba tett lépésként 2009-ben három tanszék
(Fizikai Kémia, Kolloidkémiai, Szilárdtest-
és Radiokémiai) egyesült, jelenleg Fizikai
Kémiai és Anyagtudományi Tanszék né-
ven dolgozik. A tanszékcsoport oktatói-
kutatói állományát az 1. táblázatban mu-
tatjuk be.

Gerecs Árpád 1950. október 1-jétől ka-
pott egyetemi tanári kinevezést az akkor
megalapított Alkalmazott Kémiai Tanszék
élére. A tanszék kezdeti kutatási profilja
Gerecs Árpád gyógyszergyári kapcsolatai
révén elsősorban a szerves kémiához kö-
tődött. 1955-től a tanszék vezetője Sipos
György lett, ebben az időszakban hono-
sodtak meg az iparhoz szorosabban kap-
csolódó, művelettani kutatások és az új re-

Kukovecz Ákos–Kónya Zoltán–Hannus István

Kémia a Szegedi 
Tudományegyetemen

K

Beosztás szerint Tudományos fokozat szerint

egyetemi tanár 9 akadémikus 3
egyetemi docens 21 MTA doktora 12
egyetemi adjunktus 9 kandidátus 15
egyetemi tanársegéd 8 PhD 24
tudományos tanácsadó 1 dr. univ. 1
tudományos főmunkatárs 2
tudományos munkatárs 4
tudományos segédmunkatárs 4
egyéb diplomás 5

1. táblázat. Az SZTE TTIK Kémiai Tanszékcsoporton dolgozó oktatók és kutatók
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aktortípusok kifejlesztését szolgáló törek-
vések. Fejes Pál vezetése alatt 1971-től a
tanszék fő kutatási profilja a zeolitkutatás
lett. A zeolitok szintézise, módosítása, ad-
szorpciós és katalitikus tulajdonságainak
vizsgálata mellett, többek között, a szén-
hidrogének szelektív oxidációja, a kísérle-
ti eredmények számítógépes kiértékelése
és elméleti kémiai kutatások végzése egé-
szítette ki a kutatási tevékenységet. 1996
után, Kiricsi Imre egyetemi tanár tan-
székvezetésével, továbbra is a zeolitok je-
lentették a kutatómunka egyik alapját, ki-
bővülve a környezetvédelmi szempontból
perspektivikusnak számító irányokkal.
Majd fokozatosan kifejlődött egy új kuta-
tási terület művelése, a szénnanocsövek
szintézise, jellemzése, módosítása. A tan-
szék Kiricsi Imre irányításával a nano-
technológiai kutatások országosan elis-
mert bázisává vált: a szénnanocsövek mel-
lett egydimenziós ZnO, TiO2, V2O5 és WO3

nanostruktúrák, kvantumpöttyök és na-
nokompozitok szintézise és alkalmazása

témájában is folyamatosan születnek pub-
likációk a tanszékről (1. ábra). Kiricsi Im-
re 2010. július 11-én bekövetkezett tragiku-
san korai halála óta a tanszék megbízott
vezetője Kónya Zoltán.

A Szegedi Egyetem első fizikai kémia
professzora Kiss Árpád volt, aki 1924–1961
között vezette a tanszéket. A ligandumtér-
elmélet megalapozásában és kidolgozásá-
ban részt vevő legjelentősebb nemzetközi
iskolák kivétel nélkül a Kiss Árpád és
munkatársai által létrehozott kísérleti ered-
ményekre is támaszkodva alkották meg és
fejlesztették tovább az elméletet. 1962-től
Márta Ferenc lett a Fizikai Kémiai Tan-
szék vezetője, aki a tanszék fő profiljává a
gázreakciók kinetikájának vizsgálatát tet-
te. Császár József tanszékvezetése (1975–
1987) alatt a koordinációs kémiai kutatás
és az elektrokémiai csoport munkája vált
egyre jelentősebbé. 1987-től 2000-ig Nagy-
pál István vezette a tanszéket, így a tan-
szék kutatási profilja oldatkinetikai és ter-
modinamikai jellegű irányzatokkal bővült.

Kutatómunkájának legfontosabb eredmé-
nye a válaszreakciók elméletének kidolgo-
zása, amely a kémiai termodinamika
alapegyenleteinek és jelenségeinek új ér-
telmezését teszi lehetővé. Komoly nemzet-
közi visszhangot kiváltó eredményeket ér-
tek el az instabilitást mutató autokataliti-
kus reakciók kinetikája, az ezek során ki-
alakuló tér- és időbeli mintázatok kísérle-
ti és elméleti vizsgálata terén (2. ábra).
2000 és 2008 között a tanszéket Visy Csa-
ba vezette, aki az elektromosan vezető po-
limerek spektroelektrokémiai vizsgálatai-
nak meghonosítását követően sikeres pá-
lyázatok útján létrehozta az e tudomány-
területen alkalmazott modern elektroké-
miai és a további kombinált technikák al-
kalmazásához szükséges műszerparkot.
2008. július 1-jétől Dékány Imre akadémi-
kus kapott tanszékvezetői megbízást, aki
a Kolloidkémiai, Szilárdtest- és Radioké-
miai, valamint a Fizikai Kémiai Tanszék
egyesítésére tett javaslatot. Az egyesített tan-
szék vezetője 2010 óta Erdőhelyi András.

1. ábra. a) Hidrotermálisan előállított volfrám-oxid nanoszálkötegek, b) látható, ill. UV-fénnyel megvilágított CdSeAB típusú 
kvantumpötty-szuszpenziók, melyek színe a pöttyök általunk szabályozott méretétől függ, c) az FP6 „SANES” projekt keretében 
kifejlesztett szénnanocső-alapú szelektív gázérzékelő chip szerkezete, d) Pd-nanorészecskékkel dekorált szénnanocső membrán-
reaktor működésének szemléltetése a propénhidrogénezési modellreakcióban

a) b)

d)c)
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Az egyesítés előtt az önálló Kolloidké-
miai Tanszék 1966–1989 között Szántó Fe-
renc, 1989–2010 között pedig Dékány Im-
re vezetésével működött. Kutatásaik fő irá-
nya a szabályozott felületi energiájú (hid-
rofil/hidrofób) funkcionalizált felületek
vizsgálata volt, amely napjainkban a na-
noszerkezetű anyag kutatásainak alapjait
képezi. A félvezető fém-oxid nanorészecs-
kékkel és agyagásvány kompozitjaikkal,
elsősorban környezetszennyező anyagok
bontását célzó fotokatalitikus kutatások-
kal 1992-től kezdtek foglalkozni. A téma
folytatása lehetővé tette az MTA Nano-
szerkezetű Anyagok Kutatócsoport meg-
alapítását, amely 2007-től az Orvosi Vegy-
tani Intézettel közös MTA–SZTE Szupra-
molekuláris és Nanoszerkezetű Anyagok
Kutatócsoportként folytatta a munkát.

A Szilárdtest- és Radiokémiai Tanszéket
Gál Dezső, Sirokmán Ferenc és Fejes Pál
után 1983-ban vette át Solymosi Frigyes
akadémikus. Ekkor kezdődött a közös
munka az MTA Reakciókinetikai Kutató-
csoporttal a heterogén katalízis, a felületi
kémia és szilárdtestkémia területén. A ku-
tatások fő célkitűzése a természetben nagy
mennyiségben előforduló széntartalmú
gázok (szén-dioxid, metán) átalakítása ér-
tékesebb vegyületekké, valamint a környe-
zetre veszélyes anyagok (NO, CO, halogé-
nezett szénhidrogének) katalitikus ártal-
matlanítása. Részletesen tanulmányozták
a katalizátorok aktivitását és szelektivitá-

sát befolyásoló tényezőket, a hordozók,
valamint a promotorok hatását. E témák-
hoz kapcsolódnak a felületkémiai vizsgá-
latok, melyek az adszorbeált molekulák,
felületi köztermékek szerkezetének, kötés-
viszonyainak és reakcióképességének meg-
ismerését célozták. Ezek a vizsgálatok az
MTA-kutatócsoportnak az MTA Kémiai
Kutatóközpontjához csatolása (2007) és a
szegedi tanszékegyesítés után is változat-
lan intenzitással folynak tovább.

A Szerves Kémiai Tanszék gyökerei Szé-
ki Tibor, Bruckner Győző, Fodor Gábor, Ko-
vács Ödön és Kovács Kálmán munkássá-
gáig nyúlnak vissza. A tanszék mai arcu-
latát Bartók Mihály akadémikus vezetése
alatt 1973–1994 között nyerte el, ekkor vált
egyik meghatározó témává a heterociklu-
sos vegyületek és szteroidok szerves ké-
miai szintézise, a másikká pedig az orga-
nikus katalízis. 1996-ban az MTA a tan-
széken létrehozta az Organikus Katalízis
Kutatócsoportot, amely az MTA anyagi tá-
mogatásával végezte kutatásait a hetero-
gén katalitikus reakciók sztereokémiája és
a heterogén katalitikus királis szintézisek
terén. 2007-ben az MTA a tanszéken mű-
ködő kutatócsoportok összevonásával lét-
rehozta az azóta is prosperáló MTA–SZTE
Sztereokémiai Kutatócsoportot. Az utóbbi
időkben tanszékvezetői feladatot vállalt
Schneider Gyula, Penke Botond, Molnár
Árpád, Fülöp Ferenc és Tóth Gábor; 2008
óta a tanszéket Wölfling János vezeti. A
kutatások a korábban sikeresen művelt,
valamint új tématerületeken jelenleg is fo-
lyamatban vannak: amorf fémötvözetek
szerkezetvizsgálata és katalizátorként tör-
ténő alkalmazásaik tanulmányozása, új
katalizátorok előállítása szerkezet- és felü-
letmódosítással és ezek alkalmazása szer-
ves kémiai szintézisekben; új, főként hete-
rociklusos szteroidszármazékok előállítá-
sa, az átmenetifém-komplex katalizátorok
és immobilizált változataik alkalmazási le-
hetőségeinek vizsgálata szerves kémiai re-
akciókban; reakciómechanizmusok tanul-
mányozása, valamint hidrogénkötéssel ösz-
szetartott rendszerek készítése, az össze-
tartó erők spektroszkópiai és számításos
kémiai vizsgálata. Folynak még szinteti-
kus szilárdtest-kémiai kutatások, ezen be-
lül különféle szerves-szervetlen kompozit-
anyagok előállítása és a kapott anyagok mű-
szeres és számításos módszerekkel, vala-
mint kémiai reakciók segítségével történő
jellemzése; grafimetek és nanorészecske-
méretű átmenetifémeket tartalmazó agyag-
ásványok előállítása és jellemzése, vala-
mint fullerénkémia és elektrofil szerves
kémiai átalakítások vizsgálata.

A Szervetlen és Analitikai Kémiai Tan-
szék első vezetője Szabó Zoltán egyetemi
tanár (1946–1967) volt. A szervetlen kémi-
ai kutatások fő eredménye a Szabó–Laka-
tos periódusos rendszer és néhány fizikai
tulajdonságot leíró periodikus függvény
felállítása. Felismerték az átmenetifém-,
valamint a kettős kontrakciót. Az analiti-
kai kémiai kutatások terén a sokszorozó
elvet, a katalízist és a komplexképződést
alkalmazó módszereket dolgoztak ki.
Részletesen vizsgálták különböző rendsze-
rekben a kémiai indukciót előidéző reak-
tív köztitermékek, gyökök viselkedését, és
megoldásokat javasoltak az analízist zava-
ró hatások elkerülésére. Csányi László
(1967–1973), majd Huhn Péter (1973–1983)
vezetése alatt a kutatómunka továbbra is
főként a gáz-reakciókinetika, valamint az
oldat-reakciókinetika területén folyt. A
biokoordinációs kémiai kutatásokat Bur-
ger Kálmán (1983–1996) indította el Szege-
den, majd 1996-tól ezt a vonalat vitte to-
vább a tanszéket ma is irányító Kiss Ta-
más. A biokoordinációs/bioszervetlen ké-
miai munkacsoport tematikája a különbö-
ző biológiailag aktív kismolekulák köl-
csönhatásának vizsgálata a létfontosságú
kobalttal, nikkellel, rézzel, cinkkel, vasssal,
vanádiummal, illetve alumíniummal. A
csoport kutatási profilja a kismolekulás li-
gandumoktól fokozatosan a valóságos rend-
szereket jobban közelítő nagymolekulák-
kal, fehérjékkel, nukleinsavakkal, nukleo-
tidokkal és más természetes makromole-
kulákkal való kölcsönhatás vizsgálata, va-
lamint mesterséges enzimek kifejlesztése
felé tolódott. A tanszéken működő továb-
bi kutatócsoportok a folyadékkromatográ-
fia, az atomspektroszkópia, a környezeti
kémia és a klasszikus komplexkémia te-
rületén érnek el eredményeket.

Az SZTE TTIK Kémiai 
Tanszékcsoportjának 
pályázati tevékenysége, 
műszerezettsége és kapcsolatai

A Kémiai Tanszékcsoport pályázati szem-
pontból nagyon sikeres évtizedet tudhat
maga mögött. Az itt folyó kutatómunka
színvonalát korábban is elismerték egyéni
kutatási pályázatokkal (OTKA, FKFP), ám
1999-től Kiricsi Imre és Dékány Imre köz-
reműködésével a Tanszékcsoportnak sike-
rült a Szegedi Tudományegyetem számos
nagypályázatában (pl. Kooperációs Kuta-
tási Központ, Regionális Egyetemi Tudás-
központ, HEFOP, TÁMOP és TIOP pályá-
zatok) szerepelnie, így a tanszékcsoport
2006–2010 közötti pályázati bevételei meg-

A KÉMIA KIVÁLÓSÁGAI

2. ábra. Pillanatfelvétel egy kémiai front
és a közegmozgás kölcsönhatása révén
kialakuló állandósult (felső kép) 
és oszcilláló (alsó kép) mintázatról
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haladják a 3 milliárd forintot (beleértve a
Dóm téri épületegyüttes jelenleg zajló fel-
újítását is). A 2006–2010 időszak fonto-
sabb pályázati bevételeit a 2. táblázatban
mutatjuk be. Az Európai Unió kutatási ke-
retprogramjaiban aktívan részt venni
nemcsak tudományosan megtisztelő, ha-
nem gazdaságilag is nagyon fontos. A köz-
vetlenül Brüsszelből kapott pályázati for-
rásoknak a magyar gazdaságba való visz-
szavezetésével a hazai (és a nettó befizető
uniós államoktól származó külföldi!) adó-
forintoknak olyan csatornát nyithatunk
meg, amely a kutatási programokra való
magyar pályázás nélkül nem létezne és
nem is hozható létre „felülről”, politikai
akarattal sem. A szegedi Kémiai Tanszék- csoportban már az 5. keretprogramban

(FP5) is futott saját RTN pályázat, ezt az
FP6-ban Marie Curie-ösztöndíjak és STREP
kutatási programok követték. A most fu-
tó 7. keretprogramban az FP7 INCO „NA-
PEP” projektünk témája nanotechnológiai
és fotonikai tudástranszfer magyar, finn
és azerbajdzsáni partnerek között, az FP7
STREP „THEMA-CNT” projekt célja pedig
az, hogy a szénnanocsövek kiemelkedően
jó hővezető képességét kihasználva mik-
roelektronikai hűtési megoldásokat fej-
lesszünk. Utóbbi projektben a szegedi ké-
mikusok partnere Európa legnagyobb fél-
vezetőgyártója (ON Semi), egy nemrég el-
indult svájci–magyar bilaterális nagypro-
jektben (Swiss Contribution SH_7/2/20)
pedig Európa egyik legnevesebb műegye-
teme, a svájci EPFL.

A Kémiai Tanszékcsoport eszköztára
folyamatosan fejlődik; a klasszikus szinte-
tikus szerves és szervetlen kémiai szinté-
zislehetőségek mellett a nagylabor-méretig
növelt katalitikus kémiai gőzdepozíció
(CCVD), egzotikus szintézistechnikák (szo-
nokémia 1 kW ultrahangos fejjel, mecha-
nokémia in situ hőmérséklet- és nyomás-
regisztrációval, élő projektjavaslatok a Sze-
geden megépülő ELI „szuperlézer” kémi-
ai irányú kihasználására stb.) és a biológi-
ai kémia módszertana is rendelkezésünk-
re áll. Az analitikai műszeres eszközpark-
ban a HPLC–MS, GC–MS és ICP–AES
nagyrendszerek mellett természetesen a
napi munkához szükséges kisebb berende-
zések (GC, HPLC, MS, UV–Vis spektromé-
terek, potenciometria) is megtalálhatók.
Különösen fejlettek Szegeden az anyagtu-
dományi és nanotechnológiai kutatások-
hoz (3. ábra) szükséges műszeres techni-
kák (SEM–EDS, STEM, AFM, IR- és Ra-
man-mikroszkópia és -spektroszkópia, di-
namikus fényszórásmérés, széles sávú di-
elektromos spektroszkópia, XRD, SAXS,
TG/DTA/DSC, DMA, mikrokalorimetria,

3. ábra. A Kémiai Tanszékcsoport néhány
új beszerzésű, nagy értékű anyagvizsgáló
műszere: SPECS XPS PHOIBOS 150 MCD
9 hemiszférikus analizátorral (fent), 
Hitachi S-4700 Type II SEM felszerelve SE,
BE, CL, EDS és STEM detektálási lehető-
séggel (középen), Bruker Vertex 70 közép
IR-spektrométer és a hozzá csatolt 
Hyperion 2000 infravörös mikroszkóp,
amely rendelkezik Ge-egykristály ATR 
objektívvel is (alul)

fiziszorpciós és kemiszorpciós mérőmű-
szerek, szakítógép), valamint a nagyvá-
kuumú felületvizsgáló módszerek (XPS,
UPS, LEED–AES, STM, HREELS, RAIRS).
Az SZTE más egységeivel együttműködve
elérhető további fontosabb műszeres tech-
nikák: TEM, NMR, XRF. Az eszközök át-
lagéletkora a sikeres pályázati tevékeny-
ségnek köszönhetően egyre csökken: a Ké-
miai Tanszékcsoport két legújabb nagy ér-
tékű műszerét (Raman-spektrométer, di-
namikus mechanikai analizátor) 2010.
december 22-én helyezték üzembe! Össze-
foglalva elmondható, hogy kevés olyan
műszeres módszer van, amit a szegedi ké-
mikusok ne érnének el helyben, olyan pe-
dig egyáltalán nincsen, amihez már meg-
lévő kapcsolataink alapján ne találnánk
hozzáférést igény esetén.

Ma a sikeres kutatás elképzelhetetlen ki-
terjedt nemzetközi kapcsolati háló nélkül.
A szegedi kémia sikereinek egyik titka ép-
pen az, hogy aktív szakmai kapcsolata van
Európa valamennyi országával, továbbá az
USA, Kanada, Oroszország, a Kaukázus ál-
lamai, Japán, Korea, India, Kína, Ausztrá-
lia, Izrael és Brazília egyetemeivel. Pályá-
zati együttműködések, közös publikációk,
kutatócsere és közös szervezésű konferen-
ciák fonják szorosabbra a szálakat, melyek
már több alkalommal vezettek partnereink
szegedi díszdoktorrá avatásához is.

Az SZTE TTIK Kémiai Tanszékcsoport-
ja élő kapcsolatokat ápol kis- és középvál-
lalkozásokkal éppúgy, mint a hazai ver-
senyszféra meghatározó szereplőivel (pl.
Richter Gedeon Nyrt., EGIS Nyrt., HOST
Olajipari Szolgáltató Kft., MOL Nyrt., Ge-
neral Electric Hungary Kft., Paksi Atom-
erőmű, ContiTech Rubber Industrial Kft.,
Europe Match GmbH szegedi gyufagyára
stb.). Együttműködéseink az egyszerű bér-
mérésektől a komplex analitikai és kör-
nyezettechnológiai tanácsadáson keresztül
a hosszú távú termékfejlesztési kooperáció-

Pályázattípus Db
Összeg 

(millió Ft)

OTKA 42 451
Egyetemi nagypályázatból (RET, KKK, TÁMOP, TIOP)
a tanszékcsoport részesedése 5 2100
TéT és egyéb bilaterális kapcsolatépítés 12 32
Közvetlen külföldi finanszírozású 
(FP6, FP7, svájci hozzájárulás) 11 520
Szakképzési hozzájárulás – 65

2. táblázat. Az SZTE TTIK Kémiai Tanszékcsoportjának fontosabb pályázati bevételei 
a 2006 és 2010 közötti időszakban
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ig terjednek. A ma Magyarországon gyár-
tott valamennyi gyufafej receptúrájának
kidolgozásában meghatározó szerepe volt
a Kémiai Tanszékcsoport kutatóinak, ki-
rális HPLC-származékképző vegyületünk
egy vezető vegyszerforgalmazó katalógu-
sában szerepel és a Tanszékcsoporthoz
több spin-off vállalkozás is köthető. Ezek
a példák is mutatják, hogy az elmúlt tíz
évben komoly szemléletváltás történt: má-
ra az ipar igényeinek megértése, a gya-
korlatban hasznosítható eredményeket adó
szakértői és innovációs munka egyértel-
műen a Tanszékcsoport egyik fő prioritá-
sává vált.

Kémiaoktatás 
a Szegedi Tudományegyetemen

2006-tól a kar kémiaoktatása a Bologna-
elvek követelményeit figyelembe véve ala-
kult át, természetesen többévi előkészítést
követően. Így egységes, 6 szemeszteres ké-
mia alapszakot indítottunk, vegyész, anali-
tikus és méréstechnológus, illetve kémiata-
nári szakirányokkal nappali és levelező ta-
gozatos hallgatóknak. A Kémiai Tanszék-
csoport tevékenyen vesz részt a környezet-
tan és anyagmérnök alapszakok oktatásá-
ban, valamivel kisebb részben tartoznak
hozzánk a 2007-ben indított környezet-
mérnök és a 2010-ben induló molekuláris
bionika alapszakok. Oktatásunk részét ké-
pezik továbbá a biológia, biomérnöki és fi-
zika alapszakok kémiai tárgyai, valamint a
gyógyszerészhallgatók néhány kurzusa is. 

Az alapszakra építve 2008-ban sikere-
sen akkreditáltuk a vegyész, illetve a ké-
miatanár mesterszakokat, amelyek 2009-
ben el is indultak. Mester diplomát szer-
zett hallgatóink a karon belül a Kémia
Doktori Iskolában és a Környezettudomá-
nyi Doktori Iskolában szerezhetnek tudo-
mányos fokozatot. A kémia alapszakra
évente 70–90 diák iratkozik be, a vegyész
mesterszak induló éves létszáma 25 körü-
li, a doktori iskolákba pedig összesen 6–8
államilag finanszírozott kémikus dokto-
randusz jut be évente és legalább ugyan-
ennyien kezdik a doktori képzést pályáza-
ti vagy ipari megbízásos forrásból.

A Kémiai Tanszékcsoport oktatómun-
kájában arra törekszik, hogy a szilárd el-
méleti alapokra építve a hallgatókat mo-
dern, a gyakorlatban is jól használható is-
meretekkel lássa el. Az országban elsőként
Szegeden hallgathattak a vegyészek dedi-
kált nanotechnológia kurzust, itt férhet-
nek hozzá először órarendi gyakorlat kere-
tében vadonatúj pásztázó elektronmikrosz-
kóphoz és a Dóm téren alakítjuk ki 2011

őszére az ország legújabb komplex hallga-
tói laboratóriumi gyakorlati terét is. Diák-
jaink már az alapképzésben bekapcsolód-
hatnak a tudományos és az ipari megbí-
zásos kutatómunkába, ERASMUS-ösztön-
díjjal külföldi részképzésen tanulhatnak és
kipróbálhatják magukat a Tudományos
Diákköri Konferencián is.

Kémia az SZTE egyéb egységein

A TTIK-n a Kémiai Tanszékcsoporton kí-
vüli egységek is gazdagítják a szegedi ké-
miát. A Boros Imre vezette Biokémiai Tan-
széken folyó kutatások egy része az enzi-
mek stabilitásvizsgálatával és stabilizálási
lehetőségeivel foglalkozik. Az intézetben
folyó környezeti biokémiai kutatómunka
keretében halakon tanulmányozzák a kü-
lönböző környezetszennyező anyagok, pél-
dául a nehézfémek, a gyom- és rovarirtók
hatását. Vizsgálják továbbá olyan enzim-
rendszerek aktivitását is, melyek az élő
szervezetek védekezési mechanizmusaiban
és a stresszválaszban aktiválódnak. A ku-
tatások másik része a génműködés-szabá-
lyozással és a környezeti hatásokra bekö-
vetkező kromatinszerkezet-módosulással
és a módosulásokat követő transzkripciós
változásokkal foglalkozik.

Az Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani
Tanszék elődje, az Ásványtani-Földtani In-
tézet az 1921/22-es tanévben Gaál István
vezetésével kezdte meg a munkát. Szentpé-
tery Zsigmond, Koch Sándor, Grasselly Gyu-
la, Szederkényi Tibor, majd Hetényi Mag-
dolna irányítása alatt egyedülálló ásvány-
gyűjtemény, az Alföld aljzatát reprezen-
táló, jelenleg közel 5000 darabos fúrómag-
gyűjtemény és világszerte elismert man-
gánkutatás, valamint szerves geokémiai
kutatások alakultak ki. 2009 óta a tanszék
vezetője M. Tóth Tivadar, akinek fő kuta-
tási területe a metamorf kőzettan és a re-
pedezett fluidumtárolók komplex elemzé-
se, matematikai modellezése. A tanszéken
négy kutatócsoport működik: a repedezett
fluidumrezervoár, a szerves és környezet-
geokémia, a hidrogeológia és geotermia és
a „Volcano”.

Különleges erőt ad a szegedi kémiának,
hogy a TTIK mellett az egyetem más ka-
rain is színvonalas kémiai munka folyik és
a kutatóhelyek közötti együttműködés
egyre fontosabb szerephez jut. Az Általá-
nos Orvosi Kar Orvosi Vegytani Intézetét
az egyetem Szegedre telepítése után Rein-
bold Béla alakította ki, majd az intézetet
1928–1945 között vezető Szent-Györgyi
Albert tette világhírűvé, aki 1937-ben No-
bel-díjat kapott a biológiai oxidációs fo-

lyamatok kutatása terén elért eredménye-
iért. Szent-Györgyi távozása után Straub F.
Brúnó, Krámli András, Kovács Kálmán és
Penke Botond irányították az intézet mun-
káját, melynek mai vezetője Tóth Gábor.
Ma színvonalas peptidkémiai, fehérjeana-
litikai és proteomikai kutatások folynak a
tanszéken, ezek gyakorlati céljai a neuro-
degeneratív betegségek gyógyításával és a
β-aminosavak felhasználásával kapcsolato-
sak. Az intézetből 1962-ben önállósult a
Biokémiai Intézetet Domján Gyula, Guba
Ferenc és Nagy Zsolt vezették 1993-ig, ek-
kor az irányítást a jelenlegi tanszékvezető,
Dux László vette át. Az intézetben ion-
transzport, membránprotein, kardiovasz-
kuláris és izomdifferenciálódási kutatócso-
portok működnek. A Gyógyszerésztudo-
mányi Kar kémiai kutatómunkájának cent-
ruma a Fülöp Ferenc akadémikus által ve-
zetett Gyógyszerkémiai Intézet, amelyet
Kőszegi Dénes, Vinkler Elemér és Bernáth
Gábor formáltak a mai képére. Kutatásaik
a preparatív szerves kémiai jellegű gyógy-
szerkutatás irányába fejlődtek az utóbbi 20
évben, az oktatásban pedig a korszerű tér-
kémiai szemlélet kapott hangsúlyt. Jelenleg
is igen intenzíven foglalkoznak a telített
heterociklusok kutatásával, enzimatikus re-
zolválással és aszimmetrikus vegyületek
szintézisével. A Gyógyszertechnológiai In-
tézet Dávid Lajos, Kedvessy György, Sel-
meczi Béla és Erős István irányítása, majd
2005-től Révész Piroska vezetése alatt a kö-
vetkező kutatási irányokba fejlődött: far-
makonjelöltek és farmakonok fizikai-ké-
miai sajátságainak módosítása és vizsgála-
ta, hatóanyagok biológiai hatáskifejlődésé-
nek módosítása, gyógyszerformák tervezé-
se és fejlesztése. A Gyógyszeranalitikai In-
tézet Dombi György vezetésével műszeres
analitikai vizsgálatokkal foglalkozik. A Ju-
hász Gyula Pedagógusképző Kar Kémiai
Informatikai tanszékének mai arcát olyan
egyéniségek alakították ki, mint Koch Fe-
renc, Bruckner Győző, Eperjessy György,
Forgách Géza, Nagy Pál és Seres László. A
tanszéket ma Marsi István vezeti, kutatá-
saik fókuszában a számításos kémia áll.

Személyes hangon kezdtük ezt a cikket,
zárjuk is így. Kedves Olvasó! Legyen Ön
akár a tehetséges gyermeke továbbtanulá-
sát tervező tanár vagy szülő, akár tudo-
mányos partnert kereső kutató, akár meg-
bízható szakértelmet, mérési lehetőséget
és eredményorientált kooperációs készsé-
get igénylő ipari szakember, keressen meg
minket: a szegedi kémikusok biztosan
tudnak nyújtani az Ön számára is valamit.
Hiszen kémikusnak lenni mindenhol jó, de
Szegeden különösen az… ���

A KÉMIA KIVÁLÓSÁGAI
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tőit mutatja be időrendben az 1. ábra). A
fejlődéssel párhuzamosan egyre fontosab-
bá vált az egységek működésének, felada-
tainak koordinációja, az érdekek együttes
képviselete. A kémiai tanszékek közötti
együttműködés szervezeti formáját a Ké-
miai Tanszékcsoport és annak Koordiná-
ciós Tanácsa jelentette, melynek munkáját
évenkénti rotációban valamelyik tanszék
vezetője irányította. A Kémiai Tanszékcso-
port és az egész egyetem életében mér-
földkő volt 1969-ben az új Kémiai Épület
(2. ábra) átadása, amelynek létrehozásá-
ban kiemelkedő szerepet töltött be Bognár
Rezső és Szarvas Pál: az előbbi nevét az
egyik nagy előadóterem viseli, utóbbi szü-
letése centenáriumán, 2010-ben kapott
emléktáblát az épület előcsarnokában. A
kémiai tanszékek beköltözésével mind az
oktatás, mind a kutatás feltételei jelentő-
sen megjavultak a korábbi szűkös viszo-
nyokhoz képest. Megvalósulhatott a kis-
csoportos oktatás és a speciális laboratóri-
umi, illetve műszeres, nagyműszeres gya-
korlatok beiktatása a tanrendbe, ami előse-
gítette az oktatás színvonalának javítását,
ugyanakkor lehetővé tette a hallgatói lét-
szám jelentős növelését is. A tervek szerint
ebben az épületben 200 fős vegyész évfo-

ebrecenben a kémia felsőfokú oktatá-
sa lényegében egyidős az önálló ké-

miatudománnyal. A Református Kollégi-
umban már 1815-ben kémiai tanszéket
alapítottak. Az állami egyetemen 1918
után elsősorban az orvoskaron oktattak
vegytant – nem csak orvostanhallgatók
számára, hanem minden érdeklődő egye-
temista szívesen látott résztvevője lehetett
az előadásoknak. A jelenleg működő Ké-
miai Intézet szervezeti egységei a Termé-
szettudományi Kar (TTK) megalakulásá-
val egyidejűleg jöttek létre. Tankó Béla, az
orvosi vegytan oktatója, később a bioké-
mia professzora részt vett a TTK megala-
pításának előkészítésében 1948/49-ben. A
kémiai tanszékek bő negyedszázadon át
a Központi Épület helyiségeiben kaptak el-
helyezést. Kémiatanárok képzése a böl-
csészkaron már a két világháború között
elindult, és azóta is folyamatos. Az ötvenes
évek elején kezdődött, majd némileg aka-
dozva folyt a vegyészképzés is. 1955–1957
között például nem indult elsőéves vegyész
évfolyam, később azonban egyre nagyobb
létszámokat iskoláztak be vegyész és ké-
miatanár szakokra. A hatvanas években to-
vább bővült a kémiai egységek száma a ka-
ron (az Intézethez tartozó tanszékek veze-

lyamok képzésére számítottak a hetvenes-
nyolcvanas években. Ezt a számot azon-
ban ebben az időben soha nem érte el az
egy tanévre felvett hallgatók száma. A ma-
ximális létszám 75 fő volt, átlagosan pedig
40–50 fős évfolyamokat iskoláztak be. (A
21. század első évtizedének végére viszont
a kémia és vegyészmérnök alapszakokra
évente felvettek összlétszáma meghaladta
a 200-at.) A hetvenes-nyolcvanas évekre a
debreceni kémia az oktatás színvonala, va-
lamint az elért és publikált tudományos
eredmények alapján tartós és azóta is nö-
vekvő nemzetközi elismerést vívott ki ma-
gának.

A Tanszékcsoport/Intézet keretében mű-
ködik a hatvanas évek óta a Kémiai Szak-
módszertani Részleg, amely a tanárképzés
szolgálatában nagyon szép eredményeket
ért el. A kémikusképzésben fontos szerep-
pel bíró biokémia oktatását a Biológiai
Tanszékcsoportban (később Biológiai In-
tézetben) Nánási Pál által megszervezett,
majd Lipták András vezetése alatt tovább-
fejlődött, döntően vegyész képesítésű ok-
tatók alkotta Biokémiai Tanszék látta el
2009-ig.

Fontos állomás volt a kémiai egységek
fejlődésében a gyógyszerészképzés debre-

Kurtán Tibor–Lente Gábor
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ceni meghonosítása. A Kémiai Tanszék-
csoport bábáskodott a gyógyszerészkép-
zés feltételeinek megteremtésében az ak-
kori Orvostudományi Egyetemmel karölt-
ve. 1994-ben Mezei Géza vezetésével ala-
kult meg a Gyógyszer-technológiai Rész-
leg, amelyből 1997-ben önálló tanszék jött
létre még a Kémiai Tanszékcsoport kere-
tében. Ebből a tanszékből és a Szerves Ké-
miai Tanszék mellett működő MTA Anti-
biotikum-kémiai Kutatócsoportból, vala-
mint orvostudományi egységekből fejlő-
dött ki a jelenleg működő Gyógyszerész-
tudományi Kar.

Az egyesített Debreceni Egyetem létre-
jötte után megindult a széttagolt szerveze-
ti struktúra egyszerűsítése, amelyet az al-
kalmazotti létszám jelentős csökkentése
kísért. Az MTA-támogatás megvonása mi-
att megszűnt az Antibiotikum-kémiai Ku-
tatócsoport. 2001-ben kivált a Gyógysze-
résztudományi Intézet, amely később kar-
rá alakult és az Orvos- és Egészségtudo-
mányi Centrum szervezetébe integráló-
dott. A Gyógyszerésztudományi Karhoz
került a Gyógyszer-technológiai Tanszék,
valamint az MTA Antibiotikum-kémiai
Kutatócsoportból szervezett Gyógyszerészi
Kémiai Tanszék. A Kémiai Tanszékcsoport
a hatékonyabb oktatásszervezés, az admi-

nisztráció egyszerűsítése, a költségkímé-
lőbb működés végett a Természettudomá-
nyi és Technológiai Kar többi egységéhez
hasonlóan alakult át Kémiai Intézetté [1]
2006-ban, és jelenlegi, PhD-hallgatókkal
együtt közel 150 fős létszámával (1. táblá-
zat) a Kar meghatározó része. Az Intézet
első igazgatója a Kémiai Tanszékcsoport
korábbi elnöke, Rábai Gyula lett, majd
2010-ben Somsák László vette át az Intézet
vezetését.

Oktatás

Az oktatás fontos részét képezik a hagyo-
mányos kémiai tárgyak. Így a szervetlen,
a szerves és a fizikai kémia mint alapozó
tantárgyak, valamint az analitikai kémia,
a műszaki kémia, a kémiai technológia
mint alkalmazott tantárgyak szerepelnek
meghatározó súllyal a tantervekben. A
környezeti kémia, a kolloidkémia, a mag-
kémia szintén fontos helyet foglal el a
képzési előírásokban. Az intézet nagy
súlyt fektet arra, hogy a hallgatóság jó
gyakorlati jártasságra tegyen szert a ké-
miai laboratóriumi munkában és a vegyi-
pari üzemi körülmények között jelentkező
feladatok ellátásában. Ez utóbbi célt szol-
gálja a közelmúltban alapított Gyógyszer-

ipari Kihelyezett Tanszék a TEVA Gyógy-
szergyárban és a Petrolkémiai és Polimer-
technológiai Kihelyezett Tanszék a Tiszai
Vegyi Kombinátban. Az Intézet által jelen-
leg gondozott képzéseket alább részlete-
sen ismertetjük. A Kémiai Intézet átokta-
tás keretében a kémiát nem főtárgyként
tanuló szakok (biológia, biomérnök, fizika,
földrajz, földtudomány, környezettan, or-
vosi laboratóriumi és képalkotó diagnosz-
tikai analitikus BSc, anyagtudomány, kör-
nyezettudomány, molekuláris biológus,
biomérnök MSc és gyógyszerész osztatlan
képzés) számára is magas színvonalú ok-
tatást nyújt. Természetesen lehetőség van
kémiatanári szakon is az MSc-tanulmá-
nyok folytatására, azonban jelenleg a ta-
nári szakok gondozása a Bölcsészettudo-
mányi Kar feladata. A kémiatanár MSc-
képesítés mellett a hallgatók matematika,
fizika, informatika vagy biológia szakos
tanári oklevelet is szerezhetnek, valamint
alkalmasak lesznek a természetismeret
középiskolai oktatására is. A vegyészmér-
nök MSc-szak akkreditálása érdekében je-
lentős erőfeszítéseket tesz az Intézet.

A magyar mellett angol nyelven is fo-
lyik oktatás a gyógyszerész és a vegyész-
mérnök BSc-szakokon külföldről érkező
hallgatók számára. Az intézet minőségi
munkáját jelzi, hogy 2008-ban mind a ké-
mia BSc-, mind a vegyész MSc-szakok öt
évre elnyerték a tanulmányok európai
egyenértékűségét igazoló Chemistry Euro-
bachelor, illetve Chemistry Euromaster ta-
núsítványokat, ami az Európai Unió egy-
ségesített szakmai elvárásainak teljesítését
jelzi. A nemzetközi minősítés további vonz-
erőt jelenthet a pályaválasztás előtt álló fia-
talok számára, akik vegyész, vegyészmér-
nök diplomájuk megszerzése után bőséges
hazai és külföldi állásajánlatból válogat-
hatnak.

Kémia alapképzés
A 2006-ban indult alap-
szakon összesen 6 félév
képzési idő alatt olyan
vegyészek képzése a cél,
akik szilárd kémiai is-

meretekkel, a rokon szakterületeken (pl.
matematika, fizika, informatika, szakmai
idegen nyelv) elfogadható alapismeretek-
kel és megfelelő általános műveltséggel
zárják tanulmányaik alapszakaszát. Ezek
a szakemberek alkalmasak gyakorlati fel-
adatok megoldására a vegyipari termelés-
ben, analitikai, minőségbiztosítási, kör-
nyezetvédelmi, igazgatási, klinikai labora-
tóriumokban, illetve a szakmához kapcso-
lódó kereskedelmi és marketingtevékeny-

A KÉMIA KIVÁLÓSÁGAI

Alkalmazottak

Beosztás szerint Tudományos fokozat szerint

egyetemi tanár 14 akadémikus 2
egyetemi docens 15 MTA doktora 13
egyetemi adjunktus 12 kandidátus 5
egyetemi tanársegéd 8 PhD 25
MTA-kutatócsoport 10
egyéb diplomás 3 habilitált 21
adminisztratív 4
vegyésztechnikus 22
üvegtechnikus 1
pályázati alkalmazás 24

PhD-hallgatók

nappali 32
levelező 10
egyéni felkészülő 3

Oktatásba felvettek 2006 2007 2008 2009 2010

kémia alapszak 60 67 45 89 90
vegyészmérnök alapszak (nappali) 42 43 68 100 110
vegyészmérnök alapszak (levelező) 28 21 30 23 26
vegyész mesterszak (nappali) 14 41
vegyész mesterszak (levelező) 9 6
kémiatanár mesterszak (nappali) 0 1
kémiatanár mesterszak (levelező) 14 13 8

1. táblázat. A Debreceni Egyetem Kémiai Intézetének személyi összetétele
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ség eredményes végzésére. Az alapképzés
felkészít a tanulmányok folytatására kü-
lönböző mesterszakokon (kémiatanár, ve-
gyész, vegyészmérnök, környezetmérnök,
környezettudomány, anyagmérnök, fizi-
kus, biomérnök stb.). 

A szakirány nélküli kémiai alapszakos
képzés a tehetség kibontakozását, az egyé-
ni érdeklődés fejlesztését szolgálja. A szi-
lárd kémiai alapismeretek megszerzése
mellett szabadon választhat egyéb, a ka-
ron meghirdetett, nem kémiai természet-
tudományos tárgyakat a hallgató. Ezáltal
szélesítheti látókörét, megismerheti a ké-
mia egyéb területeken való alkalmazási le-
hetőségeit, valamint könnyebben megva-
lósíthat kisebb-nagyobb mértékű pálya-
módosítást, és ennek révén megnőhet az
esélye a már említettektől eltérő MSc-sza-
kokra (pl. molekuláris biológus) való fel-
vételének is. A szakirány nélküli alapszak
is kielégíti a „Chemistry Eurobachelor” dip-
loma követelményeit. 

A vegyész szakirány azoknak ajánlható,
akik határozott elképzelésekkel fordulnak
a kémia elmélyültebb tanulása felé. Ez a
szakirány szorosan egymásra épülő, a ké-
mia minden fontos területét felölelő, a
törzsanyag alapismeretein túlmutató mé-
lyebb és elméleti jellegű tárgyakat kínál
kötelezően, illetve további választható ké-
miai diszciplínák elsajátításának megkez-
désére is lehetőséget ad. A vegyész szak-
irányt elvégzett hallgatók a mesterképzés-
be belépve már főként egyéni érdeklődé-
süknek megfelelően szakosodva végezhe-
tik tanulmányaikat.

A kémiatanári szakiránynál az elsősor-
ban mesterképzésben megvalósuló tanár-
képzés előkészítése a cél. A kötelezően
előírt kémiai tárgyak mellett pedagógiai-
pszichológiai alaptárgyak, illetve egy má-
sik szak alapképzési tárgyai tanulhatók. A
kémiatanári szakirányt elvégzett hallgató-
kat BSc-diplomájuk még nem jogosítja fel
arra, hogy bármely iskolatípusban is ta-
nítsanak, de egyéb iskolai munkakörök-
ben (pl. könyvtáros, asszisztens, program-
szervező, nevelőtanár) alkalmazhatók.
Ezek a hallgatók a BSc-diploma megszer-
zése után beléphetnek a kétszakos tanári
mesterképzésbe.

Vegyészmérnök alapszak
A vegyészmérnöki alapszak 2005-ben in-
dult, időtartama nappali tagozaton hét, le-
velezőn nyolc félév. A cél olyan szakembe-
rek képzése, akik a választott szak gya-
korlati műveléséhez szükséges általános
műveltség, műszaki intelligencia, legalább
egy idegen nyelv kellő szintű ismerete, ter-

mészettudományi, műszaki tudományi,
biztonságtechnikai, környezetvédelmi és
társadalomtudományi alapok, konkrét gya-
korlati módszerek és reproduktív mérnöki
alkalmazási készség birtokában a munka-
helyi sajátosságok megismerése, illetőleg
kellő gyakorlat megszerzése után alkal-
massá válnak termelési folyamatok, minő-
ségbiztosítási és műszaki szolgáltatások
előkészítési, üzemeltetési és irányítási fel-
adatainak, valamint a tervezés és fejlesz-
tés részfeladatainak megoldására. A hall-
gatókat a képzés alapvető jogi, gazdasági
és szervezési ismeretek birtokában felké-
szíti a termékekkel, azok gyártási és érté-
kesítési folyamataival kapcsolatos mened-
zselési feladatok ellátására is. Ezenkívül a
végző vegyészmérnökök rendelkeznek a
vegyipari és rokon ipari folyamatok, mű-
veleti egységek, illetve összetett technoló-
giai rendszerek működtetéséhez, azok ter-
vezésének, irányításának, valamint az e te-
rületen folytatott kutatás és fejlesztés rész-
feladatainak megoldásához szükséges el-
méleti és gyakorlati ismeretekkel. A végző
vegyészmérnökök a gyakorlati megoldá-
sokra specializálódnak, amelyek a külön-
böző vállalatoknál, üzemeknél, cégeknél a
művezetői vagy ennél a szintnél magasabb
szakmai beosztást jelentenek.

Az ilyen munkakörök képzett szakem-
berekkel való betöltésére komoly igény me-
rül fel a kelet-magyarországi gazdálkodó
egységeknél, így ezen szakemberek képzé-
se a tényleges, valós igény kielégítését szol-
gálja. A képzés beindítása lehetőséget te-
remt azok továbbtanulására is, akik távo-
labb levő oktatási intézményekben anyagi
okok miatt a továbbtanulást nem tudnák
vállalni. A továbblépés lehetőségeit első-
sorban a vegyészmérnök, biomérnök, kör-
nyezetmérnök, vegyész és anyagtudomány
mesterszakok jelentik.

Vegyész mesterszak
A 2009 óta folyó négy
féléves képzés célja a
szakterület, a gazdaság
és a munkaerőpiac igé-
nyeinek megfelelően

olyan vegyészek képzése, akik magas szin-
tű elméleti és gyakorlati kémiai ismere-
tekkel, a rokon szakterületeken (pl. mate-
matika, fizika, informatika, szakmai ide-
gen nyelv) megfelelő szintű alaptudással
rendelkeznek. A mesterszakon diplomát
szerzők az előzőek alapján alkalmasak a
választott tudományterületükön kezelhető
feladatok és problémák önálló tanulmá-
nyozására és megoldására elsősorban a
kutatás és a műszaki fejlesztés területén.

Szakmai képzettségük alapján irányító
munkaköröket láthatnak el, például a ve-
gyipari termelésben és más gazdasági ága-
zatokban, igazgatási területeken, a kör-
nyezetgazdálkodásban és a környezetvé-
delemben, minőségbiztosítási és minőség-
ellenőrzési területeken. Kellő mélységű is-
merettel rendelkeznek PhD-tanulmányok,
illetve egyénileg és/vagy szervezett formá-
ban további tanulmányok végzéséhez.

A szakirány nélküli képzés külön specia-
lizáció nélkül az osztatlan képzés vegyész-
diplomájával analóg és felkészít a PhD-ta-
nulmányokra. A szilárd alapokon nyugvó
kémiai felkészültség mellett széles körű is-
meretekre támaszkodó természettudomá-
nyos látásmód kifejlesztését teszi lehetővé.
Biztos alapot jelent a PhD-tanulmányokba
történő bekapcsolódáshoz, illetve a szak-
irányú ismeretek későbbi bővítéséhez.

A szintetikus kémiai szakirányú képzés
célja elsődlegesen a szerves vegyületek
szintézisére, kiemelten a biológiailag aktív
vegyületek (gyógyszerek, növényvédő sze-
rek) kutatására, fejlesztésére és gyártásá-
ra, illetve a polimerek előállítására, jellem-
zésére és gyártásuk optimalizálására kép-
zett szakemberek kibocsátása.

Az analitikus szakirányú képzés során
a hallgatók modern, a későbbi munkakö-
rük konkrét elvárásai szerint könnyen ki-
egészíthető analitikai kémiai ismeretekre
tesznek szert. Felkészültségük alkalmassá
teszi őket arra, hogy bármilyen rutin jelle-
gű, fejlesztő vagy alapkutatást végző ana-
litikai kémiai laboratóriumban részt ve-
gyenek a szakmai követelményeket és a
minőségbiztosítási igényeket maximálisan
kielégítő munka szervezésében, vezetésé-
ben.

2011 őszétől választható lesz a radio-
kémikus szakirány is. A képzés célja olyan
okleveles vegyészek kibocsátása, akik is-
merik a radioaktív izotópokkal való spe-
ciális laboratóriumi munka fázisait, bele-
értve a nyitott radioaktív izotópokkal vég-
zett műveletek alapvető szabályait, s fel-
készültségük alkalmassá teszi őket a szak-
mai munka biztonságos végzésére egy izo-
tóplaboratóriumban, a sugárvédelmi sza-
bályok szigorú betartásával. Ezen képzés
során a hallgatók az izotóplaboratóriu-
mokban végzett munkához szükséges bő-
vített sugárvédelmi bizonyítványt is sze-
reznek.

A Kémiai Doktori Iskola

A Kémiai Intézetben a doktori képzés mind
az oktatás, mind a kutatás szempontjából
alapvetően fontos. A Kémiai Doktori Isko-
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la [2] a Debreceni Egyetem egyik legna-
gyobb és legeredményesebb doktori isko-
lája. A szervezett doktori képzés megindu-
lása (1993) óta több mint 130 hallgató szer-
zett doktori (PhD) oklevelet. Az Iskola 51
tanára közül hárman akadémikusok és
húszan MTA Doktora (illetve a tudomá-
nyok doktora) címmel rendelkeznek. Az
Iskola keretében 6 tudományos program
működik, ezeket sorolja fel a 2. táblázat.

A programok címe is mutatja, hogy a
Doktori Iskolában a gyógyszerkutatással,
a szerves és szervetlen vegyületek biológi-
ai aktivitásának tanulmányozásával, meg-
határozott tulajdonságú műanyagok előál-
lításával, bonyolult anyagi rendszerek di-
namikai sajátosságaival, környezetből vett
minták minőségi és mennyiségi elemzésé-
vel és mindezeket a területeket alátámasz-
tó elméleti kémiai kutatásokkal foglalkoz-
nak. Egy időben mintegy 30 nappali tago-
zatos doktori hallgató dolgozik az Iskola
keretében, akik közül sokan egyetemen be-
lüli, illetve más hazai és nemzetközi együtt-
működéseknek is résztvevői. A kutatások
technikai, műszeres háttere (az ismert ne-
hézségek ellenére) nemzetközi szinten is
megfelelő, hazai összehasonlításban pedig
kiemelkedően jó. A doktori hallgatók fon-
tos segítséget nyújtanak a graduális szin-
tű oktatásban laboratóriumi gyakorlatok,
szemináriumok tartásával.

Kutatás

A Kémiai Intézet jelenlegi kutatási tevé-
kenysége fél évszázados fejlődés eredmé-
nye. 2011-re a már régóta működő kutató-

csoportok nevesítésére sor került (3. táb-
lázat), ezek alkotják az intézet kutatási
szervezetét. A kutatás anyagi hátterét na-
gyobb részben pályázati források, kisebb
részben ipari vagy egyéb megbízások be-
vétele teremti meg. Ezekről ad rövid átte-
kintést a 4. táblázat. A jelenleg legfonto-
sabbnak számító pályázatokról részlete-
sebb ismertetést is adnak a következő be-
kezdések.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által
2008-ban meghirdetett Társadalmi Meg-

újulás Operatív Prog-
ram keretében „In-
novatív kutatói team-

ek alapkutatástól az alkalmazott kutatásig
terjedő projektjeinek támogatása” (TÁ-
MOP-4.2.2/08/1) pályázati konstrukcióban
[3] a Debreceni Egyetem Kémiai Intézeté-
nek egységei 2 sikeres pályázat résztvevői
(5. táblázat). A „Kémiai és biotechnoló-
giai alapkutatások vízzáró rétegek és ta-
lajvizek halogénezett szénhidrogén szeny-
nyezőinek eltávolítására – CHEMIKUT”
című, 24 hónapos futamidejű projekt [4]

nemzetközi kutatócsoportjának költségve-
tése 340 millió Ft. A 2009. július 1-jén in-
dult program fő célja, az egyes szakterü-
letek multi- és interdiszciplináris együtt-
működésére alapozva, klórozott szénhid-
rogén környezeti szennyezők lebontására
szolgáló új eljárások kémiai és biológiai
alapjainak kidolgozása, az elért eredmé-
nyek gyakorlati alkalmazási lehetőségének
szem előtt tartásával. A 15%-os pályázati
önerőt a kutatási eredményekben érdekelt
TEVA Gyógyszergyár Zrt. biztosítja.

Ugyanebben a programban a Debreceni
Egyetem Szerves Kémiai Tanszékének rész-
vételével az új típusú gyógyszerfejlesztések
elősegítésére jött létre innovatív kutatói
team (IKUT). Az „Inzulinrezisztencia és
cukorbetegség kezelésének farmakológiai
lehetőségei” című projekt olyan molekulák
azonosítását és szabadalmaztatását tűzte
ki célul, melyek a 2-es típusú cukorbeteg-
ség definitív gyógyításához szükséges
gyógyszerek alapjait jelenthetik. [5]  A ku-
tatás célja olyan új típusú hatásmechaniz-
mus feltárása, amely nem csak egyszerű
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2. táblázat. A Debreceni Egyetem Kémiai
Doktori Iskolájának felépítése

Kutatócsoport Vezető

Aerogél Kutatócsoport Lázár István
Analitikai Kémiai Kutatócsoport Posta József
Bioanalitikai Kutatócsoport Gáspár Attila
Bioszervetlen Kémiai Kutatócsoport Sóvágó Imre
DE–MTA Homogén Katalízis Tanszéki Kutatócsoport Joó Ferenc
DE–MTA Szénhidrátkémiai Tanszéki Kutatócsoport Antus Sándor
Heterociklusos Vegyületek Kutatócsoport Antus Sándor
Homogén Katalízis Kutatócsoport Joó Ferenc
Kémiai Anyagtudományi Kutatócsoport Kéki Sándor
Kémiai Glikobiológiai Kutatócsoport Somsák László
Környezeti Kolloidok Kutatócsoport Bányai István
Környezetkémiai Reakciómechanizmusok Kutatócsoport Fábián István
Izotóp Laboratórium Nagy Noémi
Napenergia Hasznosítás, Hidrogénfejlesztés és -tárolás Kutatócsoport Ősz Katalin
Nemlineáris Kémiai Dinamika Kutatócsoport Gáspár Vilmos
NMR Kutatólaboratórium Kövér Katalin
Ritka(föld)fém-kémiai Kutatócsoport Tóth Imre
Szelektív Szintézismódszerek Kutatócsoport Patonay Tamás
Szerkezeti Biológiai és Molekuláris Felismerési Műhely Batta Gyula

3. táblázat. Kutatócsoportok a Debreceni Egyetem Kémiai Intézetében

Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) 30 pályázat – 464 MFt
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) 1 pályázat – 238 MFt
Baross Gábor Program 4 pályázat – 117 MFt
Kétoldalú kormányközi tudományos és technológiai
egyezmények programjai (TéT) 8 pályázat – 23 MFt
Szakképzési hozzájárulás, megbízások, szolgáltatások stb. 370 MFt

4. táblázat. A Debreceni Egyetem Kémiai Intézetének pályázati bevételei 
2006 és 2010 között

Kémiai Doktori Iskola
vezető: Gáspár Vilmos

Program Vezető

Reakciókinetika 
és katalízis

Joó Ferenc

Koordinációs kémia Sóvágó Imre
Környezeti és műszeres
analitikai kémia 

Fábián István

Makromolekuláris
és felületi kémia 

Zsuga Miklós

Szénhidrátok kémiája
és kémiai biológiája 

Somsák László

Természetes eredetű 
heterociklusok Antus Sándor 
és analógjaik szintézise 
és szerkezetvizsgálata

2. táblázat. A Debreceni Egyetem Kémiai
Doktori Iskolájának felépítése
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dik. A támogatásból 170 millió Ft értékben
a kutatási műszerparkot fejlesztették; töb-
bek között preparatív HPLC, elemanalizá-
tor, peptidszintetizátor, mikrokaloriméter
és kapilláris elektroforézis készülék be-
szerzésével. 187 millió Ft-ot bér és járulék
formájában új alkalmazásokra és fizetés-
kiegészítésekre fordítanak. A projektben
24 kutatócsoport vesz részt 100–120 kuta-
tó és PhD-hallgató és két MTA-kutatócso-
port bevonásával. A intézet kutatócso-
portjait 2 akadémikus, 12 MTA doktor és
7 fiatal kutató irányítja. A fő kutatási te-
rületek az alábbi témák köré csoportosul-
nak:

– Biológiai makromolekulák és kis mo-
lekulák kölcsönhatása, ezen belül
szénhidrát-fehérje kölcsönhatások

– Kiválasztott hatású molekulák terve-
zése, szintézise és vizsgálata (pl. anti-
diabetikus hatású molekulák, antibio-
tikumok, gyógyszerek célzott bejutta-
tása, ...)

– Fémionok hatása a fehérjék konfor-
mációjára (prionbetegségek, Alzhei-
mer-kór, ...)

– Kontrasztanyagok fejlesztése képal-
kotó eljárásokhoz 

– Kardiovaszkuláris megbetegedések
génterápiájának alapjai

– Gyógyszer-analitika, klinikai analiti-
ka

– Környezeti jelentőségű összetett re-
doxireakciók

– Katalízisvizsgálatok
– Gyógyszer-polimorfizmus

Jelentős újdonság az East-NMR projekt
[7] elindulása, amely során a Debreceni
Egyetemen működő NMR-laboratórium

olyan inter- és multi-
diszciplináris kutatások-
ban nyújt segítséget, me-
lyekben kémiai, bioló-
giai, biokémiai, orvosi
vagy anyagtudományi
problémákra keresnek
válaszokat. A szolgálta-
tó centrum 3 spektro-
métert működtet, mely-
ben megtalálható egy

háromcsatornás Bruker Avance II 500 és
Bruker DRX 360  típusú készülék a folyé-
kony fázisú, valamint egy Bruker DRX
400 műszer a folyékony és szilárd fázisú
minták vizsgálatára. A szolgáltatás a mé-
réstechnikák széles tárházát biztosítja,
ilyenek például a nagy felbontású, multi-
nukleáris vagy többdimenziós módszerek,
melyek szénhidrátok, peptidek, fehérjék és
más természetes/szintetikus anyagok szer-
kezetének és dinamikájának, illetve köl-
csönhatásaiknak a felderítésére használ-
hatók. A Debreceni Egyetem NMR Cent-
ruma (DEBNMR) ingyenes hozzáférést
biztosít az East-NMR projekt résztvevői-
nek a folyadék fázisú NMR-technikákhoz
és műszerekhez. A szolgáltatást leginkább
a Európa keleti országaiból érkező fiatal
kutatók számára ajánljuk. Az Európai
Unió 7-es keretprogramja (EU FP7) a részt-
vevők számára megtéríti a kutatással járó
költségeket (utazás, munkabér).

A Debreceni Egyetem Kémiai 
Intézetével szoros kapcsolatban
lévő cégek

Az egyetemi oktatás és kutatás egyre szo-
rosabban kötődik a gazdasági élet piaci

szereplőihez. Ennek a
folyamatnak a példája-
ként kezdődött el a Ké-

miai Intézet és az Analab Kft. [8] közötti
együttműködés 2004-ben, aminek létreho-
zásában Fábián István vállalt meghatározó
szerepet. A szakmai befektetők által ala-
pított vállalkozás üzemelteti a döntően pá-
lyázati támogatásokból kialakított környe-
zetanalitikai laboratóriumot, ami számos
akkreditált mérési szolgáltatást nyújt meg-

tüneti kezelést tesz lehetővé. A projektet
végrehajtó csoport a gyógyszertudomány
területén olyan molekulák azonosítását,
validálását és optimalizálását vizsgálja, ame-
lyek új típusú gyógyszer fejlesztése előtt
nyitnak utat és hozzájárulnak a betegek
életminőségének javításához. A konzorci-
umi kutatócsoportot a Szerves Kémiai
Tanszék mellett az MTA Szegedi Biológiai
Központjának és a DE Farmakológiai és
Farmakoterápiai Intézetének 20 kutatója,
köztük 4 külföldi, 4 PhD-hallgató, vala-
mint 5 technikus alkotja. A projekt futam-
ideje 2 év; összköltségvetése 500 millió Ft,
melyből 425 millió Ft a támogatás és 75 mil-
lió Ft a saját forrás. Ezen belül a DE Szer-
ves Kémiai Tanszéke a jelölt molekulák ki-
választásával, tervezésével és szintézisével
foglalkozik, és 170 millió forinttal gazdál-
kodik.

A TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007
ún. kutatóegyetemi program [6] keretében
a főként a Kémiai Intézetben megvalósu-
ló „Molekulatudomány” alprojekt (vezető-
je Joó Ferenc) 545 millió Ft támogatást nyert
el a 2010–2012-es időszakra. A terület há-
rom alprogramra bontható: biológiai ké-
mia, reaktivitás és analízis, gyógyszertu-
domány. Ezek közül az első kettő teljes
mértékben a Kémiai Intézethez kapcsoló-

TÁMOP-4.2.2.-08/1-2008-0012
Kémiai és biotechnológiai alapkutatások vízzáró rétegek és talajvizek 
halogénezett szénhidrogén-szennyezőinek eltávolítására
Témavezető: Fábián István
Projektmenedzser: Bányai István
Tudományos vezető: Joó Ferenc
Összköltségvetés: 339 627 500 Ft

Alprojekt Vezető

Oxidációs Lente Gábor
Redukciós Kathó Ágnes
Koordinációs kémiai Tóth Imre
Analitikai Posta József
Mikrobiológiai Karaffa Levente
Hidrobiológiai Nagy Sándor Alex

TÁMOP-4.2.2-08/1-2008-0014
Az inzulinrezisztencia és cukorbetegség kezelésének farmakológiai lehetőségei
Összköltségvetés: 500 000 000 Ft
Projektmenedzser, kutatásvezető: Patonay Tamás
Projektasszisztens: Vágvölgyiné Tóth Marietta

Konzorciumi tagok

Debreceni Egyetem Szerves Kémiai Tanszék
Debreceni Egyetem Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet
Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Központ 

5. táblázat. A Debreceni Egyetem Kémiai Intézetének IKUT pályázatai
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rendelőinek. Ugyancsak Fábián István irá-
nyításával jött létre a Tudományegyetemi
Karokon a Bioinkubátor Központ 2006-
ban. A központ kezdő biotechnológiai vál-
lalkozásoknak kínál kedvezményes műkö-
dési feltételeket. Modern eszközökkel fel-
szerelt laboratóriumaiban törzsfejlesztés-
sel és fermentációval kapcsolatos alkalma-
zott kutatásokra és kísérleti termelésre van
lehetőség, amihez rendelkezésre állnak
bioanalitikai szolgáltatások is. Az itt folyó
munka szakmai felügyeletét a Kémiai In-
tézet és a Genetikai és Alkalmazott Mik-
robiológiai Tanszék munkatársa látják el. 

A CETOX Kft.-t 2006-ban alapította Va-
sas Gábor, Gáspár Attila és a Debreceni
Egyetem. [9] A cég az egyetem Növényta-

ni, illetve Szervetlen és
Analitikai Kémiai Tan-
székein működik. Az ala-
pítók a saját kutatásaik

során kifejlesztett analitikai módszereket
és toxikológiai eljárásokat kívánják fel-
használni toxinok és más komponensek
gyors, pontos és költséghatékony megha-
tározására, hogy ily módon az elért tudo-
mányos eredmények a gazdasági életben
is hasznosuljanak. A cég célja, hogy egy

fejlődő, új analitikai technika, a kapilláris
elektroforézis alkalmazásán alapuló mo-
dern analitikai, toxikológiai laboratórium
magas színvonalú szolgáltatásait nyújtsa.

A Kémiai Intézetnek még további 35
vegyipari kötődésű céggel van rendszeres
kapcsolata, ezek között gyakorlatilag az
összes Magyarországon üzemelő gyógy-
szergyárral, a TVK-val, a Mol Tiszai Olaj-
finomítóval, a Borsodchemmel, az E.ON-
nal, regionális vízművekkel és a Michelin
Hungária Kft.-vel. Ezek a kapcsolatok egye-
bek mellett a képzésben részt vevő hallga-
tók üzemi gyakorlatának feltételeit is biz-
tosítják.

Összegzés

A Debreceni Egyetem Kémiai Intézete az
utóbbi évtizedben jelentős változásokon
ment át, amelyek nagy részét a külső kö-
rülmények, mindenekelőtt a sorozatos lét-
számleépítések kényszerítették ki. Ennek
ellenére a kutatási potenciált számotte-
vő mértékben sikerült növelni ugyanezen
időszak alatt, míg az oktatás színvonalá-
nak szinten tartása is fontos eredménynek
tekinthető. A változások révén az Intézet

munkatársainak reményei szerint olyan új
struktúrát sikerült létrehozni, amely a 21.
század kihívásainak meg tud felelni és a
korábbinál sokkal gyorsabban változó kör-
nyezethez való alkalmazkodást is lehetővé
teszi. ���

IRODALOM
[1] http://www.chem.science.unideb.hu/
[2] http://www.chem.science.unideb.hu/Doktisk.html
[3] http://ikut.unideb.hu/portal/
[4] http://chemikut.unideb.hu/
[5] http://irdikut.unideb.hu/
[6] http://kutatoegyetem.unideb.hu/portal/
[7] http://www.chem.science.unideb.hu/eastnmr/index.

html
[8] http://www.analab.hu/
[9] http://puma.unideb.hu/~cetox/

Légifelvétel a Debreceni Egyetem Kémiai
Intézetének környezetéről

Bővebb tájékoztatás: george@ballagi.com vagy laci@ballagi.com, www.ballagi.com

Steril, hipertóniás mosófolyadék a szem és a bőr védelmére!

Megállítja a kémiai anyagok penetrációját és neutralizál

Meghosszabbítja a beavatkozási időt 1 percre, szemben a víznél meghatározott 10 másodperccel

Aktívan megköti a legtöbb kémiai anyagot

Csökkenti az orvosi ellátás szükségességét, megakadályozza, vagy enyhíti a sérülés

következményeit

Fluorsav kontamináció esetén megakadályozza mind a korrozív, mind a toxikus hatást

Por alakú készítmény, amely semlegesíti és szilárd halmazállapotúvá teszi a folyékony kémiai 

anyagokat. Indikátortartalma jelzi a semlegesítés megtörténtét (sárga szín).
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– Rektor úr, az ország egyik legnagyobb
egyetemének első számú vezetője vagy. Fi-
atal az egyetemvezetők között. Mi a véle-
ményed, a kor és a komoly megbízatás ki-
hívásának összhangja milyen szerepet
játszhat az egyén karrierjének alakulásá-
ban?

■ Egyetemünk történetében
nem számít egyedülállónak az,
ha valaki az ötvenes éveinek az
elején komoly vezetői feladato-
kat lát el. Általában is és ebben
az esetben is úgy vélem, hogy a
kor nem érdem, hanem állapot,
és nem biztos, hogy korreláció
van az életkor és egy adott fel-
adat ellátására való alkalmasság
között. Számomra nagyon meg-
tisztelő, hogy a Szenátus nagy
többséggel támogatta rektori pá-
lyázatomat, és bízom benne,
hogy eleget tudok tenni az elvá-
rásoknak. Egy ilyen megbízatás
szükségszerűen a prioritások
átfogalmazását is jelenti. A min-
dennapi vezetői feladatok elő-
térbe kerülésével értékes új is-
meretekre, tapasztalatokra és
kapcsolatrendszerre tesz szert
az ember, amelyek új perspektí-
vákat nyitnak és áttételesen ho-
zájárulnak a szakmai karrier ki-
teljesedéséhez is.

– A Debreceni Egyetem főbb
paraméterei: 15 kar, 1500 oktató,
5000 alkalmazott, 34 000 hall-
gató. Imponáló számok. Évente
több ezer diplomás hagyja el az
egyetem padjait és viszi el jó hí-
rét az ország, a világ különböző

pontjaira. A tudás társadalmi megbecsülé-
sének vannak olyan látványos külső jelei,
mint a „Mindentudás Egyeteme” országos
sikere, de egyébként a mindennapokban
ezt az elismerést nem nagyon érzékeljük.
Ma egy egyetemi vezetőnek, vezető oktató-
nak felemásak az érzései. Milyenek a ta-

Az egyetemeknek valódi 
tudásközpontokká kell válniuk
Beszélgetés Fábián Istvánnal, a Debreceni Egyetem rektorával

Fábián István egyetemi tanár 54 éves. 2010. július 1. óta a Debreceni Egyetem rektora. Sok éven keresztül kollégák
voltunk a Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszéken, idővel barátokká váltunk. 1996-ban Szegedre távoztam, a mun-
katársi kapcsolat megszakadt, de a barátság azóta is töretlen.

pasztalataid a tudás társadalmi érték-
rendjével kapcsolatosan?

■ Meglátásom szerint összetett a kép.
Összességében a társadalom felkészültsé-
ge – különösen természettudományos te-
rületen – meglehetősen alacsony ahhoz,
hogy a mély szakmai ismereteket befo-

gadja, azaz a tudás a társadal-
mi értékrendben méltó helyére
kerüljön. Sajnálatos módon az
utóbbi időszakban a felszínes
tudás, az áltudomány, a jelen-
ségek miszticizálása stb. egyre
nagyobb teret nyer világszerte.
Ugyanakkor egy-egy jelentő-
sebb szakmai teljesítmény még
mindig komoly elismerést vált
ki a közvéleményben, és több
tudományos műhelynek is jelen-
tős presztízse van. Sok vonatko-
zásban rajtunk is múlik, hogy
mennyiben változtatható ez a
helyzet. Meggyőződésem sze-
rint az egytemi oktatóknak tu-
datosan fel kell vállalniuk a tu-
dás népszerűsítését. A közvéle-
mény számára is érthető módon
be kell mutatnunk a tudomány
legújabb eredményeit, a megis-
merés szépségét. Emellett per-
sze fel kell vennünk a kesztyűt a
tudatlanságot kihasználó, pszeu-
dotudományokkal kufárkodó
küldetéstudatos vagy egyszerű-
en csak csaló „igehirdetőkkel”
szemben is.

– A Debreceni Egyetem egyike
az ország öt kutatóegyetemének,
amit a kormányzat kiemelt ku-
tatástámogatással ismert el az
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elkövetkező két év távlatában. Röviden is-
mertetnéd, hogyan használja fel az egye-
tem ezt a támogatást?

■ Egyetemünkön a kutatóegyetemi prog-
ram a következő öt fókuszterületre ala-
pozva valósul meg: molekulatudomány (ben-
ne gyógyszerkutatás); fizikai, számítás- és
anyagtudomány; molekuláris medicina;
egészség- és környezettudomány; nyelv-
technológia és bioetika. Minden egyes te-
rülethez több kutatócsoport tartozik, ame-
lyek a korábbi alapkutatási, pályázati és
innovációs teljesítményük alapján kerültek
be a programba. A program operatív veze-
tését az egyetem tekintélyes professzorai-
ból álló koordinációs tanács látja el, mely-
nek tagjai egyben tagjai a Tudományos és
Kutatóegyetemi Tanácsnak is. Így az egye-
tem által megfogalmazott tudományos és
kutatási stratégia direkt módon megjele-
nik a kutatóegyetemi programban. Az el-
nyert pályázati támogatás lehetővé tette
számos kutatási eszköz régóta esedékes
beszerzését, felújítását. Ezen eszközök nagy
része egy-egy csoporthoz rendelve, de
mindenki számára hozzáférhető műszer-
parkként (core facilities) működik. Fon-
tosnak tartom kiemelni, hogy a tudomá-
nyos kutatás alapegységének az arra kva-
lifikált kutató által vezetett független mun-
kacsoportot tekintjük, és ösztönözzük e
csoportok szervezeti egységeken átnyúló
szakmai együttműködéseit. Bízunk a prog-
ram folytatásában és többek között célul
tűztük ki azoknak a kutatóknak a felka-
rolását, akiknek még nincs önálló kutató-
csoportjuk, de szakmai teljesítményük
alapján méltóak anyagi támogatásra.

– Már rektori megbízatásod előtt élén
jártál az egyetem szolgáltató tevékenysé-
gének fokozásában. A Természettudomá-
nyi Karon önálló kezdeményezésre, sike-
res pályázatokkal és nem kevés önerő be-
vetésével létrehoztátok a Biotechnológiai
Mintainkubátor-házat, amely egyetemi
gazdálkodásotokat segítő vállalkozássá
nőtte ki magát és a DE Tudományegye-
temi Kar Szolgáltató Központ alapjává
vált. Az egyetem első számú vezetőjeként
milyen további elképzeléseid vannak ezen
a téren?

■ Rangos külföldi egyetemek példáját is
szem előtt tartva régóta úgy gondolom,
hogy az egyetemeknek nálunk is valódi
tudásközpontokká kell válniuk. Ez felfogá-
som szerint azt jelenti, hogy az egyetemi
tudásbázisnak minél szélesebb körben
hasznosulnia kell a társadalomban és a
gazdaságban egyaránt. Nem ördögtől való
az, ha az egyetem valamilyen módon be-
kapcsolódik a piaci folyamatokba és en-

nek révén plusz bevételekre tesz szert. Az
innovációs láncban való részvétel és a gaz-
dasági szféra szereplőivel való együttmű-
ködés számos előnnyel jár az egyetem szá-
mára. Az anyagi források megszerzésén
túl ezek a kapcsolatok erősítik a gyakor-
latorientált szemléletmódot, hozzájárul-
nak új alapkutatások indításához, gazda-
gítják a gyakorlati képzés infrastrukturá-
lis hátterét és nem utolsósorban inspirál-
ják a kor elvárásainak megfelelő, napra-
kész szakmai ismeretek átadását képzé-
seinkben. Az általam vezetetett inkubá-
torházon kívül egyetemünkön számos to-
vábbi jó példa van a hatékony tudás- és
technológiatranszferre. Reményeim sze-
rint a Debreceni Egyetem kutatási és tu-
dományos szolgáltatótevékenysége tovább
fog erősödni a jövőben, és ehhez az egye-
tem vezetőjeként a minél kedvezőbb fel-
tételek kialakításával kívánok hozzájá-
rulni.

– A felsőoktatási törvény módosításával
kapcsolatos előkészítő munkában az érde-
kelt felek a képzés és a képzésben résztve-
vők minőségének javítására való törekvés-
ben egyetértenek. Legélesebben talán a
többfokozatú képzés változatlan fenntar-
tása vagy átgondolt szűkítése, a döntési
fórumokban a hallgatói képviselet csök-
kentése, illetve az egy adott tárgyból a tel-
jes képzési idő alatt rendelkezésre álló
vizsgalehetőségek csökkentése kérdésében
különböznek a vélemények. Megtudhat-
nánk, Rektor úr, véleményedet e kérdések-
ben?

■ A felsőoktatási törvény koncepciója
az elmúlt hónapokban komoly vitákat ge-
nerált nemcsak az említett, hanem továb-
bi kérdésekben is. Valóban egyetértés van
a minőségelv hangsúlyozásában, ugyan-
akkor a koncepció számos részlete kifor-
ratlan, illetve nincs összhangban az alap-
elvekben rögzített elképzelésekkel. A Ma-
gyar Rektori Konferencia számos módosí-
tó javaslatot téve részletesen véleményezte
a koncepciót. Az MRK-anyagban szereplő
megállapításokkal megegyezik a Debrece-
ni Egyetem véleménye, illetve a saját véle-
ményem is. Kulcskérdés, hogy a felsőokta-
tási intézmények oktatási, kutatási és gaz-
dálkodási autonómiája megmaradjon, és
erre garanciákat is adjon a törvény. Csak
így biztosítható az intézmények hatékony,
az adottságokat leginkább kihasználni ké-
pes működtetése. A többfokozatú képzés-
sel kapcsolatban is számos kérdés tisztá-
zandó. Egyfelől vannak olyan képzések,
amelyeknél valószínűleg célszerű vissza-
térni az osztatlan képzéshez, más esetek-
ben viszont vélhetően nem a többfokozatú

képzés megszüntetése, hanem a képzés
tartalmának átgondolása az ideális megol-
dás. A koncepció például szükségesnek
tartja a gyakorlati és az akadémiai BSc-
képzések megkülönböztetését. Tisztázan-
dó, hogy ezeknek mi legyen a tartalma, il-
letve hogyan biztosítható egy ilyen rend-
szerben a képzések közötti átjárás. A HÖK
tevékenységének megítélése intézményen-
ként, esetenként intézményen belül is vál-
tozó. Egyetemünkön számos példa van rá,
hogy a képzést és az egyetem működését
érintő kérdésekben a HÖK progresszív sze-
repet vállal. Véleményem szerint a konk-
rét képviseleti arányok megadása előtt
szükség lenne a hallgatói jogosítványok tisz-
tázására. El tudok képzelni olyan szabá-
lyozást, ami az adott kérdéskörtől függő-
en más és más jogosítványokkal ruházza
fel a hallgatóságot, és ennek megfelelően
definiálja a képviseleti arányokat a testü-
letekben. A vizsgalehetőségek számának
korlátozása valóban komoly szigorítást je-
lent a jelenlegi gyakorlathoz képest. Az el-
képzelés célja nyilvánvaló, csökkenjen az
intézményekben a „veterán” hallgatók szá-
ma. Ez a cél azonban más, a bolognai
rendszerrel sokkal inkább összhangban lé-
vő szabályozással is elérhető lenne. Példá-
ul az eddiginél szigorúbban meghatározott
teljesített kreditszámhoz lehetne kötni a
tanulmányok folytatását. Az államilag tá-
mogatott státuszból a térítéses képzésbe
történő átsorolás rendszerének megtartá-
sa is komoly eszköz lehet a tanulmányi fe-
gyelem erősítésében.

– Debrecen az ország második legnépe-
sebb városa. Közel 200 000 fő lakja. Az
egyetem „lakossága”, bár nem állandó jel-
leggel, 40 000 fő körül van. A város lakos-
ságának 15–20%-a. Az egyetem költségve-
tése nagyobb a város költségvetésénél. Az
egymásrautaltságnak már csak ezek miatt
is nagyon jelentősnek kell lennie. Mennyi-
re van ez így? Mennyire érzed azt, hogy a
város magáénak tekinti az egyetemet? Élő-e
a kapcsolat a város és az egyetem vezetése
között?

■ A debreceni felsőoktatás évszázadok
óta egybeforrt a várossal. Az egyetem
szellemi kisugárzása meghatározó a város
életében, igyekszünk egymás programjai-
ban egymást erősítő módon részt venni.
Emellett az egyetemnek már súlyánál fog-
va is jelentős szerepe van a város gazdasá-
gi életében, hiszen a 40 000 egyetemi pol-
gár nap mint nap igénybe veszi a város és
az itt működő vállalkozások szolgáltatása-
it. Külön is kiemelendő az a több mint
2000, angol nyelvű képzésben részt vevő
külföldi hallgató, akik új színt hoztak Deb-
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recen életébe, és az átlagosnál nagyobb vá-
sárlóerőt képviselve számos új vállalkozás
működéséhez teremtik meg a feltételeket.
Kapcsolatrendszerünk a várossal az elmúlt
időszakban sokrétűbbé vált, és a város ve-
zetőivel egyetértésben az együttműködé-
seket mind számukban, mind tartalmuk-
ban bővíteni kívánjuk. A teljesség igénye
nélkül talán érdemes megemlíteni néhány
előremutató példát ezekből az együttmű-
ködésekből. A Zeneművészeti Kar oktatói,
hallgatói által adott koncertek, így a Vá-
sáry Tamás által vezetett Kodály Zoltán If-
júsági Világzenekar produkciói évek óta
szerves részét képezik a város kulturális
programjának. Immár három éve az egye-
tem saját kompozícióval gazdagítja a vá-
ros által szervezett Virágkarnevált. A Phar-
mapolis Innovatív Gyógyszeripari és a
Termál Egészségipari klaszterekben szo-
rosan együttműködünk a várossal és in-
tézményeivel különböző innovatív projek-
tek megvalósításában. Számos további le-
hetőséget látunk közös programok meg-
valósítására a sport, az informatika, a mun-
kaerőképzés, a turisztika és a közművelő-
dés területén.

– Rektor úr, sikeres egyetemi tanár vagy,
nemzetközileg elismert kutató, népszerű
egyetemi oktató, családos ember. A nap
azonban neked is csak 24 órából áll. Ho-
gyan osztod be idődet? Mire marad, mire
nem marad időd?

■ Valóban, az elmúlt időszakban „ki-
csit” megszaporodtak a feladataim, ami
szükségessé teszi, hogy feszesebben szer-
vezzem programjaimat és egyfajta sorren-
det állítsak fel a teendők között. A rektori
feladatok ellátásának, illetve a csoportom-
ban folyó kutatásoknak mindenképpen el-
sőbbsége van a teendők között. Sajnos,
sokkal kevesebb idő jut számos olyan te-
vékenységre, amit egyébként szívesen csi-
nálna az ember. Leginkább azt sajnálom,
hogy ritkábban tudok különböző szakmai
rendezvényeken részt venni, illetve a kollé-
gáimmal és a hallgatókkal folytatott kötet-
len – nem csak szakmai – beszélgetésekbe
bekapcsolódni. Ugyanakkor szerencsésnek
tarom magam amiatt, hogy a családom, a
kutatócsoportom tagjai és közvetlen kollé-
gáim minden támogatást megadnak fel-
adataim ellátásához, és a barátaim is meg-
értik, hogy kevesebb időm marad a közös
programokra.

– Kívánom, hogy terveid, elképzeléseid
minél nagyobb számban megvalósuljanak,
de azért az egyetem mellett a magánéle-
tedre, családodra, barátaidra is maradjon
időd. Köszönöm az interjút.

Kiss Tamás

agyarországon a biotechnológia az el-
múlt néhány évben érezhetően egyre

jelentősebbé vált. Egyre több projekt, kis
cég, beruházás indul, és egyre több egye-
temen is képeznek biotechnológust vagy
biomérnököt. Ezt az új, innovatív területet
a Richter Gedeon is portfoliójára tűzte,
biotechnológiai projekteket és beruházá-
sokat indított – ennek megfelelően az ipar-
ág speciális vonásait belülről, aktív sze-
replőként érzem.

Ugyanakkor a biotechnológia nyilván-
valóan még sok szempontból csak a tanuló
fázisban tart. Éppen ezért, és a hazai ak-
tualitás miatt is időszerű megismerkedni
a biotechnológia specialitásaival gazdasá-
gi oldalról is.

A biotechnológiában a természettudo-
mányokban jelen lévő dinamikus vonások,
bizonytalanságok, szűk időtávok, nagy
költségek és azok következményei foko-
zottan hangsúlyosak A biotechnológiában
– más új és dinamikusan fejlődő, innova-
tív iparágakhoz hasonlóan – rendkívül
gyorsak a változások. A kockázatok meg-
határozása, események előrejelzése rend-
kívül nehéz. Mivel ez az iparág különösen
nagy kockázatú („high risk – high bene-
fit”), illetve a gyógyszeripari (klinikai)
K+F fázisok akár sok százmillió dollárt is
igényelhetnek, a szereplők törekszenek a
bizonytalanságok minimalizálására, meg-
osztására. A lehetséges kockázatminimali-
záló lépés gazdasági szervezetek együtt-
működése. A lehetséges együttműködési

formák közül a gyakorlatban is bizonyított
klasztereket emelem ki.

Az együttműködések motivációinak le-
írására több elmélet született, a klaszterek
működésének bemutatására a gyógyszer-
iparban kedvelt értéklánc-modellt haszná-
lom. A modell hátránya, hogy statikus, hi-
ányoznak belőle a biotechnológiára oly jel-
lemző visszacsatolások és a dinamizmus,
ezt próbálom pótolni gyakorlati tapaszta-
lataim alapján.

A biotechnológiai kockázatok 
és bizonytalanságok

A technológiákban és azok üzleti vonatko-
zásaiban rejlő kockázatok meghatározha-
tósága egyre nehezebben megoldható fel-
adattá válik. Különösen igaz ez gyorsan
változó környezetben, ahol a szükséges tu-
dás napról napra változik, és a kis innová-
ciók mellett radikális változások is előfor-
dulnak. A szükséges paraméterek megis-
merhetősége egyre bizonytalanabb, ezáltal
korlátozottabb. Stirling modellje szerint (1.
ábra) az eseményeket és bekövetkezésük
valószínűségét, illetve ezek egymáshoz vi-
szonyított mértékét figyelembe véve négy
fő csoportot alkothatunk [1].

A biotechnológia esetében a bizonyta-
lanságot leginkább mint „tudatlanságot”
vagy „igazi meglepetést” lehet értelmezni.
A „nem tudjuk, hogy mit nem tudunk” a
kevéssé ismert események és nehezen
meghatározható eloszlások „eredeti meg-
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lepetéseket” rejtő tartománya, amely egy-
re nagyobb jelentőséggel bír, többnyire ir-
reverzibilitással egészül ki [2].

Problémát jelent az események nem
mindig megfelelő ismertsége. Például, ha
a genetikailag módosított szervezetekkel
történő gyógyszergyártást tekintjük, olyan
új problémákkal találták szembe magukat
a gyógyszergyártók, mint a technológia
kétes társadalmi és környezetvédelmi el-
fogadottsága, mely a rekombináns szerve-
zetekkel történő munkát általánosította,
függetlenül annak elszigeteltségétől. Ugyan-
akkor a gyógyszergyári magatartást befo-
lyásoló „klasszikus” események továbbra
is szerepet játszanak: például a háttérben
a konkurensek összefonódása, egymásra
épülése, iparjogvédelmi helyzet. Új és elő-
re nem jelezhető probléma a biogeneri-
kus/bioszimiláris molekulák megjelenése,
melyek további bizonytalanságot generál-
nak a szabályzás, engedélyezés terén. Eze-
ket összegezve a bizonytalanság valójában
nem két-, hanem sokkal inkább n-dimen-
ziós.

A másik gondot a valószínűségek jelen-
tik. Vannak olyan területek, ahol a való-
színűségek viszonylag könnyen (pl. ipar-
jogvédelem, technikai megvalósíthatóság),
viszont máshol nagyon nehezen (pl. sza-
bályzás módosulása, piacképesség, ár, ke-
reslet, kínálat változása) becsülhetők. Ez
utóbbiak azok a területek, melyek a klasz-
szikusabb gyógyszer- vagy vegyipari pél-
dákból nem általánosíthatóak, biotech-spe-
cifikusak. Azaz összességében vannak olyan
valószínűségek, melyek ismeretlennek te-
kinthetők. 

A legnehezebb természetesen a nem is-
mert folyamatok veszélyeit bevonni a dön-
tésbe. Ezek alapján az 1. ábrán a tudatlan-
ság, igazi meglepetés területéről indokolt
beszélni egy radikális biotechnlógiai inno-
vációnál [3].

A biotechnológiai klaszterek 
felépítése

Az átfogó, közös projekteken keresztül az
üzleti és más szervezetek között, amelyek
egymáshoz térben közel állnak, érdekszö-
vetségek alakultak ki. A tudásközpontú
ágazatokban kutató szervezetek is bekap-
csolódnak a hálózatokba mint egyetemek,
kutatóintézetek, spin-off szervezetek.

A globális verseny hatására különböző
sikeres vállalati válaszok születtek, ame-
lyek a térbeli koncentrációra, a verseny-
előnyök lokális „csomósodására, fürtösö-
désére, csoportosulására” (clustering) tá-
maszkodnak. 

A vállalatok felismerték, hogy csak a lo-
kális háttérre, lokális üzleti partnereikre
támaszkodva tudnak talpon maradni a
nagyon erős globális versenyben. Továbbá
nemcsak fennmaradhatnak, hanem javít-
hatják jövedelmezőségüket, valamint al-
kalmazkodóképességüket is [4].

Az együttműködés alapja a projekt-
szemlélet előretörése. Azaz a szervezetek
adott projektekre alakítják ki együttmű-
ködéseiket, akár olyan szervezetekkel is,
akikkel más projektek kapcsán egymás
konkurensei. 

Alapvetően kétfajta együttműködés le-
hetséges: az egyik típus adhatja a stabilitást,
a másik az innovációt. A két típusú együtt-
működés más-más intézményrendszert igé-
nyel, más-más céllal jön létre együttműkö-
dés. Más-más iparágakban különböző célú
együttműködések, klaszterek alakulnak ki.
Például a biotechnológiában elsősorban in-

novációt segítő céllal jönnek létre a klaszte-
rek, ugyanakkor a bútoriparban inkább a
már meglévő helyzetet stabilizálja.

A biotechnológiai klaszter magját kuta-
tóintézetek, egyetemek képezik. Ezek kö-
ré csoportosulnak a biotechnológiai vállal-
kozások, különböző területekről, hiszen a
legfontosabb inputjuk a tudás, az új infor-
máció. Fontos tagjai a csoportosulásnak a
spin-off cégek. Az egyetemen keletkező
tudás felhasználásával új spin-off és start-
up cégek jönnek létre, melyek egy része új
befektetéseket generál, és hídképzőként
működik az akadémiai és ipari szféra kö-
zött. Ezek alapján a klaszterek dinamiká-
jának, az újdonságok iparba kerülésének a
zálogai a spin-off és innovációorientált
start-up cégek. Ugyanakkor az ő eredmé-
nyes működésükhöz is alapvetően szüksé-
ges a klaszter, mert inputjuk az egyetemi
tudás, az ipari kapcsolatok és tőkeerős be-
fektetők megléte, hiszen a támogató hát-
térintézmények nélkül az innovációt nem
tudják végigvinni a kicsinységük és a gaz-
dasági gyengeségük miatt. A klaszter mű-
ködéséhez a különböző szférák együttmű-
ködésére is szükség van: szolgáltató (ke-
reskedő) cégek, finanszírozó intézmények,
kormányzati szervek, illetve külföldi part-
nerek (más klaszterek) támogató kapcso-
latai szükségesek.

Ha ugyanezt a csoportosulást a gazda-
sági erő, illetve a pénzáramlások szem-
pontjából tekintjük (2. ábra), akkor a kö-
zéppontban az ipari partnerek, a gyógy-
szer- és biotechnológiai cégek találhatók.
Ők alkotják a klaszter magját, ők vezetik
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1. ábra. A bizonytalanság értelmezése 
kétdimenziós rendszerben [1]
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a klasztert, hiszen az ő nevük alatt fog pi-
acra lépni a termék, nekik vannak piaci
céljaik, ötleteik, ők érzékelik a piaci igé-
nyeket és lehetőségeket, a működéshez
szükséges pénzügyi feltételekből és a tu-
dásból is jelentős szerepet vállalnak. Köré-
jük csoportosul a szakmával foglalkozó
akadémiai szféra, mely a klaszter magjá-
ban nem meglévő tudást biztosítja. 

A klaszterek megfelelő működése igény-
li, hogy a szervezetek tevékenysége össz-
hangban legyen a csoportosulás struktú-
rájával. Fontos, hogy az új tagok beágya-
zódjanak a szervezetbe, a már kapcsolat-
ban álló szervezetek helyet és működési le-
hetőséget biztosítsanak az újaknak. Ez az
ő érdekük is. Az új megoldásoknak és szer-
vezeteknek kompatibiliseknek kell lenniük
a már meglévőkkel, de nem azonosnak,
újdonságot kell jelenteniük. 

Porter szerint a regionális klaszter: egy
adott iparág versenyző és kooperáló vál-
lalatai, kapcsolódó és támogató iparágai,
pénzügyi intézmények, szolgáltató és
együttműködő infrastrukturális (háttér)-
intézmények (oktatás, kutatás), vállalko-
zói szövetségek (kamarák, szakmai egye-
sületek) innovatív kapcsolatrendszerén
alapuló földrajzi koncentrációja [5].

Véleményem szerint a Porter-féle és
egyéb klasszikus klasztermeghatározásnak
az a problémája, hogy a definíciók stati-
kusak, ugyanakkor a klaszterek fő jelleg-
zetessége a dinamikus jelleg. Ezért jobb,
ha  a definíció a következőket is magában
foglalja:

– a klaszter létrejötte turbulens folya-
mat: a folyamatok nem előre látható-
ak, az  előreláthatóságot kizárja a li-
nearitás hiánya;

– a klaszter ugyanakkor egyfajta küz-
dőtér, hiszen a sűrű és változó verti-
kális input-output kötelékek és hori-
zontális szervezetek közti kapcsolatok
állandóan egyfajta változási szükség-
letet generálnak;

– a klaszterek az innovációs politika
változását okozzák, a klaszterépítésnek
megfelelő politika kialakulását segí-
tik, azaz önmaguk számára kedve-
zőbb feltételek kialakulására katali-
zátorként hatnak. 

Ezek alapján a klaszterek előnyben ré-
szesített definíciója: földrajzilag közeli szer-
vezetek dinamikusan változó vertikális és
horizontális kapcsolata – belevéve a vállal-
kozástámogató infrastruktúrát –, közös
fejlesztési vízióval a klaszterbe tömörült
szervezetek gazdasági növekedéséhez, amely
a versengésen és együttműködésen alap-
szik egy specifikus piaci területen. 

A biotechnológiai klaszterek 
működésének bemutatása 
a (biotechnológiai) 
értéklánc-módszerrel

A Porter-féle értéklánc-koncepció (value
chain concept) az 1980-as évek közepén je-
lent meg mint elméleti háttér és azon a
felismerésen alapul, hogy a vállalkozás si-
kerét döntően az befolyásolja, milyen ha-
tékonyan képes mozgósítani erőforrásait
a termékei, szolgáltatásai értékének növe-
lésére, valamint a hozzáadott érték növelé-
sére [6].

Az értéklánc-szemlélet a vállalkozást
stratégiailag fontos tevékenységei szerint
bontja le azzal a céllal, hogy jobban meg-
értsük a költségek képződésének folya-
matát és feltárhassuk a differenciák jelen-
legi és lehetséges formáit. 

Az együttműködő szervezeteknek az
összes szükséges területen az innováció ho-
lisztikus modelljének megfelelő tevékeny-
ségeket kell elérniük. Azonban nem külön-
külön, hanem együttesen. Azaz a klaszte-
ren belüli szervezetek valamelyikének szük-
séges az értéklánc egy pontjának megfele-
lő „novum” előállítása. Nyilván ez köny-
nyebbség, hiszen minden szervezet a saját
képességeinek, ismeretének és küldetésé-
nek megfelelő tevékenységet tudja igazán
hatékonyan végezni. Ezzel nincs szükség a
szervezetek tanulási folyamatainak felesle-
ges és sokszor ismétlő jellegű lépéseire, hi-
szen a hiányzó elemekre új szervezetek lép-
nek majd be (egy jól működő gazdaság-
ban, egy jól működő klaszterben). 

Az értéklánc-modell alkalmazásával
tudjuk szemléletesen ábrázolni és magya-
rázni a szervezetek egymásra épülését. Az
értéklánc-modell az innováció lineáris mo-
delljéből indul ki. Azaz nincs visszacsato-
lás a modellben. A gyakorlatban erős visz-
szacsatolással találkozunk, hiszen még az
értéklánc végén elhelyezkedő értékesítés is
visszahat az alapkutatásra. Például a vég-
ső értékesítést és az annak fejlesztését
végző marketingegységek által talált piaci

rések, vagy perspektivikus területek visz-
szahatnak az alapkutatásra és a fejlesztés-
re is a projektek főbb irányának meghatá-
rozásával. A modellben az alapkutatás ki-
tüntetett szerepű, lineáris, szekvenciális
(sorba rendezett elemek) folyamat, amely
a gyakorlatban nem következik be. Azáltal
sem teljes a kép, hogy kizárólag azok a
projektek vannak benne, amelyek a piaci
értékesítésig eljutnak, a szelekció lehető-
sége hiányzik a modellből. Viszont az ér-
téklánc-elmélettel magyarázható a szerve-
zetek közti együttműködés is, hiszen a kü-
lönböző feladatokat más-más szervezetek
végezhetik, mint ahogyan a 3. ábrán lát-
ható értéklánc mutatja. 

A visszacsatolás hiányából adódik a mo-
dell további gyengesége, az, hogy a piacra
kerüléstől kezdve a terméket véglegesnek
tekinti, azaz már nem tud változni, mivel
például a termékfejlesztő egységgel nincs
további kapcsolat, ezáltal a kereslet és a
kínálat tartós egyensúlyát, valamint a ke-
reslet kizárólagos mennyiségi változásait
feltételezi.

Az értéklánc-modell mindezek ellenére
alkalmas a szervezetek együttműködésé-
nek bemutatására, és lehetőséget kínál a
továbbfejlesztésére, hiányosságai kiküszö-
bölésére. 

Az értéklánc szerint a technikai és gaz-
dasági folyamatok egymás utáni lépései új
termékhez vezetnek, a projektek értéke ezen
a folyamaton előrehaladva monoton nö-
vekszik (a nagyobb hozzáadott értéknek
megfelelően), a végső érték könnyen ki-
számítható az utolsó láncszemből, a piaci
értékesítésből az ár és a mennyiség szor-
zataként. Ebből, ha az előbbi láncszemek
során a ráfordításokat is ismerjük, a pro-
fit szintén könnyen kiszámítható.

Gyógyszeripari területen az értéklánc-
modell viszonylag jól alkalmazható, hiszen
egy forgalomba hozott gyógyszerkészít-
ményen következmények nélkül nem lehet
változtatni. Ha valami jelentős változtatás
történik, annak minden esetben törzs-
könyvezési, esetleg klinikai kutatási követ-

3. ábra. Értéklánc-modell
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kezményei is vannak, amelyek jelentős
időkieséssel és anyagi ráfordítással járnak.
Ezért sok esetben a terméken már nem ér-
demes változtatni, még akkor sem, ha pél-
dául olcsóbban, jobb minőségben lehetne
is gyártani. Visszacsatolás természetesen
itt is van, de sok esetben már a következő
generációs termékeknél használható fel
csak az új információ. 

Az értékláncot fel lehet osztani az adott
tevékenységeket végző és az adott pro-
jektben együttműködő gazdasági szerve-
zetek szerint is (4. ábra). Mivel mindig az
adott területen legnagyobb ismeretekkel,
legtöbb tapasztalattal rendelkező „tudás-
beszállítók” megkeresése a legkedvezőbb a
gyógyszercégek számára, várhatóan nem
lesz szükség a házon belüli tudásbázis tel-
jes kifejlesztésére, ennek költsége és idő-
szükséglete is lecsökkenthető. A sikeres
projektek, iparilag használható alapkuta-
tási eredmények kiválogatódnak, ezekre
épülnek együttműködések. Így a projek-
tek összességében kevesebbe kerülnek, hi-
szen viszonylag kisebb költség befektetése
szükséges annak eldöntésére, hogy melyik
kutatási eredmény hasznosítható ipari
szinten. Ugyanis így nincs szükség a há-
zon belül berendezkedni a kutatási ered-
mény előállítására, ugyanakkor a kisebb
cégek, akadémiai intézetek sem képesek
nagy összeget beletenni a projektekbe. A
projektek többször már a „proof of con-
cept” igazolása után gazdát cseréltek, de
addig jelentősen kevesebb összegbe kerül
az együttműködés.  

Mint a legtöbb új iparágban, úgy a bio-
technológiában is erős a jellegzetes és spe-
cializálódott kis cégek jelenléte, akik az
együttműködésekből, klaszterekből profi-
tálnak. A biotechnológiai iparág ilyen szem-
pontból hasonló a távközléshez, informa-
tikához, médiához. Az együttműködéseket
pénzügyileg a nagy gyógyszergyár irányít-
ja és befolyásolja, ugyanakkor sokszor ő a
konkrét munkába csak a fázis 2-es vagy

fázis 3-as vizsgálatok után kapcsolódik be.
Ezzel ugyanakkor a nagy gyógyszercég is
függővé válik a technológiát és a tudást
szolgáltató kicsitől, hiszen rájuk alapozva
fektet be a piacokba és a gyártási potenciál-
ba. Olcsóbb számára a költségvetés egy ré-
szét a kisebbek támogatására és az együtt-
működésekre fordítani, mint szerteágazó
K+F-et folytatni. Ennek megfelelően a bio-
technológiai jellegű együttműködéseket a
szereplők erő-egyensúlytalansága jellemzi. 

A biotechnológiai cégek gyakran kiszer-
vezik a termelést, marketinget és forgalma-
zást egy nagy gyógyszergyárnak. Amikor
ezt teszik, akkor már elértek egy bizonyos
minimumeredményt vagy -méretet, ami már
a bizonytalanság megosztását vagy csök-
kentését jelenti a nagy gyógyszercégnek.

Az összekapcsolódás oka a tudásgene-
rációban bekövetkező fontos változásokra
vezethető vissza, ami nagyon dinamikusan
befolyásolja ezt az iparágat és specifikus
intézményeit. Az evolúció egy kétlépcsős
folyamattal írható le. A biotechnológiai és
a gyógyszercégek közelebb állnak egymás-
hoz a specifikus tudás és a tudományos in-
tézmények által, mint más iparágak.

Értéklánc és a dinamika (hiánya)

Mint már említettem, az értéklánc-modell
az innováció lineáris modelljéből indul ki.
Ennek megfelelően nincs visszacsatolás a
modellben, mely így a valóságnak nem fe-
lel meg. A gyakorlatban erős visszacsato-
lással találkozunk, hiszen még az érték-
lánc végén elhelyezkedő értékesítés is visz-
szahat az alapkutatásra. 

Mindezeket a hiányosságokat figyelem-
be véve a 3. és a 4. ábra a visszacsatolások-
kal kiegészíthető, és így már a munkameg-
osztást, a projektek előrehaladását meg-
felelően ábrázolja (5. ábra). A feltüntetett
visszacsatolások mindegyike saját gyakor-
lati tapasztalatokon alapul.

Ezzel a módosítással a klaszterek mű-

ködése az értéklánc-modellel már megfe-
lelően leírható, tartalmazza a klaszterek
dinamikáját, a szervezetek és a különböző
tevékenységek egymásra oda-vissza hatá-
sát. ���
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ÖSSZEFOGLALÁS
Domonkos Dávid–Hronszky Imre: A bio-
technológiai klaszterek működésének ma-
gyarázata az értéklánc-modellel
A biotechnológiában a kockázatok megha-
tározása, események előrejelzése rendkívül
nehéz. Mivel ez az iparág rendkívül nagy
kockázatú („high risk – high benefit”), illetve
a gyógyszeripari (klinikai) K+F fázisok akár
sok százmillió dollárt is igényelhetnek, a
szereplők törekszenek a bizonytalanságok
minimalizálására, megosztására. A gazda-
sági szervezetek rákényszerültek az együtt-
működésre a szükséges tudásszint elérése,
követése és a bizonytalanságok megosztá-
sa miatt. A lehetséges együttműködési for-
mák közül a gyakorlatban is bizonyított klasz-
tereket emeltem ki.

Az együttműködések motivációinak le-
írására több elmélet született, a klaszterek
működésének bemutatására a gyógyszer-
iparban kedvelt értéklánc-modellt használ-
tam. Az eredeti értéklánc-modell hátránya,
hogy statikus, hiányoznak belőle a biotech-
nológiára oly jellemző visszacsatolások és
a dinamizmus, ezt próbáltam pótolni gya-
korlati tapasztalataim alapján.

5. ábra. Értéklánc visszacsatolással4. ábra. Gazdasági szervezetek az értékláncban
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molekulák másodlagos kötésekkel ösz-
szetartott, jól definiált módon ren-

dezett struktúrákat képesek létrehozni
spontán végbemenő, reverzibilis folyamat-
ban. Az ilyen átalakulások képezik alapját
a szupramolekuláris kémiának, az élet ki-
alakulásának, biológiai rendszerek műkö-
désének, és fontos szerepet játszanak a
modern technológiákban. Az alkotórészek
kölcsönhatása alapvetően megváltoztatja a
fény hatására végbemenő folyamatok se-
bességét, így a nanoszerkezetek keletkezé-
se és átalakulásaik jól követhetők fluo-
reszcencia-spektroszkópiai módszerekkel.
A mikrokörnyezettől függő fluoreszcenci-
ás sajátságokkal rendelkező vegyületek fel-
használhatók jelzőanyagként, vagy analiti-
kai eljárásokban. A szupramolekulaképzés
alkalmas lehet hatóanyagok célba juttatá-
sára, oldhatóság és stabilitás növelésére is.
Az alábbiak röviden összefoglalják három
izokinolin alkaloid, a berberin, a koralin
és a szangvinarin (1. ábra) önszerveződé-
si folyamatainak vizsgálata során elért leg-
fontosabb eredményeinket. Reakciópart-
nerként biológiailag aktív vagy biokompa-
tibilis vízoldható anyagokat használtunk.

A gyógyászati fontosságú berberin foto-
fizikai folyamatainak szisztematikus vizs-
gálatával kimutattuk, hogy fluoreszcenci-
ás tulajdonságai szokatlanul nagy mérték-
ben függnek a mikrokörnyezettől, így ki-
válóan alkalmazható jelzőanyagként. [1–4]

A berberin az első jelzőanyag, mely képes
a különféle epesav-aggregátumok relatív
mennyiségének a változását detektálni,
mivel fluoreszcencia-élettartama érzéke-
nyen reagál az aggregáció mértékére. [3] E
tulajdonsága lehetővé tette, hogy összeha-
sonlítsuk különböző szerves anyagok ha-
tását az epesav-agglomerátumokra. Ku-
kurbit[7]urilba ékelődve nagy stabilitású
komplexet képez, ami 500-szoros fluoresz-
cenciaintenzitás-növekedést okoz, mivel az
üreg apoláros jellege lassítja a szingulett
gerjesztett állapot sugárzásmentes ener-
giavesztését. E jelenség felhasználható nagy
érzékenységű analitikai eljárások kifejlesz-
tésére. 4-Szulfonátokalixarénekkel alkotott
komplexekben a berberin fluoreszcencia
kvantumhatásfoka erősen függ a pH-tól, a
kötődés erősségét pedig elsősorban a mak-
rociklus mérete határozza meg. [4] Lúgos
közegben a kalixarén OH-csoportjainak
egy része deprotonálódik. A fenolát forma
pedig könnyebben oxidálható, így elekt-
ronátadási reakcióban a szingulett gerjesz-
tett berberint kioltja.

Fluoreszcenciaspektroszkópiai mód-
szert dolgoztunk ki ionfolyadékok és mak-
rociklusos vegyületek közötti kölcsönhatás
egyensúlyi állandójának meghatározására.
[5,6] Az 1-alkil-3-metilimidazólium-sók-
kal végzett szisztematikus vizsgálatok ered-
ményeként megállapítottuk, hogy a ku-
kurbit[7]uril üregébe ékelődés egyensúlyi

állandója maximumgörbe szerint változik
az 1-alkilcsoport szénatomszámának a
függvényében. A legstabilabb komplexet a
hexilcsoportot tartalmazó ionfolyadékkal
kaptuk. Az anion változtatása a komplex-
képződést elhanyagolható mértékben be-
folyásolta. A flexibilisebb 4-szulfonátoka-
lix[6]arénnel létrejött komplex stabilitása
növekedett, ha az ionfolyadék alkilcso-
portjának a hosszát növeltük, míg a 4-
szulfonátokalix[4]arénnel ellentétes válto-
zást tapasztaltunk. [6] Kalorimetriás mé-
rések igazolták, hogy az 1-alkil-3-metil-
imidazólium-ion makrociklusba ékelődése
erősen exoterm folyamat, a reakció során
az entrópiaváltozás kicsi. [7] A szulfonáto-
kalixarénekbe az ionfolyadék kation imi-
dazóliumgyűrűje, míg kukurbit[7]urilba
az alkilszubsztituens épül be.

Polielektrolitok jól használhatók koralin
alkaloid hordozóanyagaként. [8,9] A kond-
roitin-6-szulfát és dextrán-szulfát elősegí-
ti a koralin dimer képződését, mely fluo-
reszcenciaélettartam-mérésekkel különö-
sen érzékenyen követhetőnek bizonyult. A
kondroitin-6-szulfát által okozott dimeri-
záció jelentős pH-függést mutatott, mert a
polimer karboxilcsoportjainak protonáló-
dása csökkentette a kötőhelyek számát.
Így a közel semleges vagy lúgos körülmé-
nyek között kondroitin-6-szulfáthoz kötött
koralin erősen savas közegben felszabadít-
ható. Kimutattuk, hogy minél nagyobb a
dextrán-szulfát molekulasúlya, annál ha-
tékonyabban képes stabilizálni a koralin
dimereket. A 4-szulfonátokalixarének any-
nyi koralinmolekulát képesek megkötni,
amennyi a makrociklus 4-szulfonátofenol
egységeinek a száma. [9] A keletkező szup-
ramolekula összetétele erősen függ a ko-
ralinkoncentrációtól. A fluoreszcenciaélet-
tartam-mérés különösen érzékeny mód-
szernek bizonyult a makrociklushoz kötött
koralinmolekulák közötti π-π kölcsönha-

Bruckner-termi előadások
Biczók László
 MTA Kémiai Kutatóközpont, Szerkezeti Kémia Intézet

Molekulák önszerveződésének vizsgálata
fluoreszkáló alkaloidokkal

A

1. ábra. Vizsgált alkaloidok
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tás kimutatására. Az 1:1 komplexképződés
egyensúlyi állandója a kalixarén méreté-
nek csökkentésével növelhető, szulfonáto-
kalix[4]arén esetén 1,8 · 107 dm3mol–1 érté-
ket ér el. 

A szangvinarin alkaloid sav-bázis indi-
kátoként is használható, mert a biológiai-
lag aktív kationos forma 6-helyzetű szén-
atomjára az OH–-ion addicionálódik és
semleges forma keletkezik. E folyamat ku-
kurbit[7]uril jelenlétében csak 3,7 egység-
gel nagyobb pH-n megy végbe, mert a
szangvinarin-kukurbit[7]uril 1:1 sztöchio-

metriájú nagy stabilitású komplexben a
nukleofil addíció gátolt. Az alkaloid kation
nagy mérete folytán egyidejűleg két ku-
kurbit[7]urilba is képes beépülni, de ennek
a szupramolekulának a stabilitása kb. há-
rom nagyságrenddel kisebb, mint az 1:1
komplexé. Kimutattuk, hogy a makrocik-
lusba ékelődéssel lassítható a szangvinarin
fotokémiai oxidációja. [10] 

IRODALOM
[1] M. Megyesi, L. Biczók, I. Jablonkai, J. Phys. Chem. C,

(2008) 112, 3410.

[2] M. Megyesi, L. Biczók, Chem. Phys. Lett., (2007) 447,
247.

[3] M. Megyesi, L. Biczók, J. Phys. Chem. B, (2007) 111,
5635.

[4] M. Megyesi, L. Biczók, Chem. Phys. Lett., (2006) 424, 71.
[5] Z. Miskolczy, L. Biczók, M. Megyesi, I. Jablonkai, J.

Phys. Chem. B, (2009) 113, 1645.
[6] Z. Miskolczy, L. Biczók, Chem. Phys. Lett., (2009) 477,

80.
[7] V. Wintgens, L. Biczók, Z. Miskolczy, Supramol. Chem.,

(2010) 22, 612.
[8] M. Megyesi, L. Biczók, H. Görner, Photochem. Photo-

biol. Sci., (2009) 8, 556.
[9] M. Megyesi, L. Biczók, J. Phys. Chem. B, (2010) 114,

2814.
[10] Z. Miskolczy, M. Megyesi, G. Tárkányi, R. Mizsei, L.

Biczók, Org. Biomol. Chem. (DOI: 10.1039/c0ob00666a)

apjainkra a szintetikus polimerek min-
dennapi életünk részévé váltak. A

különböző területeken számos poláros és
apoláros polimert és ezek megfelelő szár-
mazékait alkalmazzák. Emellett nem el-
hanyagolhatók azok a kis molekulatöme-
gű anyagok (lágyítók, színezőanyagok, an-
tioxidánsok), amelyek az adott polimer fi-
zikai, kémiai tulajdonságait, az adott fel-
használást tekintve, előnyösen befolyásol-
ják. Ezzel összhangban nélkülözhetetlen a
polimerek és adalékanyagaik analitikájá-
nak fejlődése, amelynek segítségével még
az olyan nehezen ionizálható polimer is
karakterizálható, mint a polietilén.

A Debreceni Egyetem Alkalmazott Ké-
miai Tanszékén lehetőségünk van kis és
nagy molekulatömegű polimerek moleku-
latömegének meghatározására és karakte-
rizálására, valamint az alkalmazott ada-
lékanyagok azonosítására. A polimerek tö-
megspektrometriás analízisénél döntő
fontosságú a kation megfelelő kiválasztá-
sa, különösen MS/MS mérések esetén.
Munkánk során a poliuretán szintézisek-
nél [1] és a gyógyszeriparban [2] is fontos,
poli(propilén-glikol) (PPG) kationizációját
vizsgáltuk elektroporlasztásos körülmé-
nyek között, különböző alkálifémionok és
ammóniumion jelenlétében. A tömegspekt-

rumban megjelentek az egyszeresen töl-
tött sorozatok mellett a kétszeres, három-
szoros és négyszeres töltésű sorozatok is.
A polimerhez kétféle kationt adtunk egy-
szerre különböző mólarányokban. Annak
érdekében, hogy az egyes kationoknak a
PPG-hez való szelektivitása összehasonlít-
ható legyen, az egyik kation minden eset-
ben a Na-ion volt, amelyet referenciaion-
ként alkalmaztunk. Az 1. ábrán a PPG
ESI–TOF tömegspektruma látható Na-ion
és Li-ion együttes alkalmazása esetén.

Az 1. ábra kinagyított részlete a három-
szoros töltés estén megjelenő sorozatokat
mutatja; megfigyelhető, hogy négy sorozat
jelenik meg. Igazoltuk, hogy a polimerek
ESI–TOF tömegspektruma meglehetősen
összetett, azonosítottuk a tömegspekt-
rumban megjelenő sorozatokat, értelmez-
tük a kialakuló intenzitásviszonyokat, va-
lamint a mérési eredmények alapján meg-
határoztuk a vizsgált kationok PPG-hez va-
ló szelektivitási sorát [3], amely a követke-
zőnek adódott:

Li+ < Na+ ≈ Cs+ < K+ ≈ NH4
+

Az optimális ionizáló ágens mellett, kü-
lönösen apoláros polimerek esetén, fontos
a megfelelő ionizációs technika megvá-
lasztása. Az olyan apoláros polimerek, mint
a poliizobutilén vagy polietilén, nagyon ne-
hezen ionizálhatók [4–6] és általában kis
intenzitású jelet adnak a tömegspektrum-
ban, ami további vizsgálatokat (pl. MS/MS)
nem tesz lehetővé. Különböző kémiai mó-
dosításokkal (karboxil-, szulfonilcsoport

Nagy Lajos
 Debreceni Egyetem Alkalmazott Kémiai Tanszék

Lágyionizációs tömegspektrometriai módszerek
alkalmazása a polimerkémiai kutatásokban 

N

1. ábra. A PPG ESI–TOF tömegspektruma Na-ion és Li-ion ionizálók jelenlétében
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analízis (DART) technika segítségével gyors
és hatékony módszert fejlesztettünk ki a
különböző ftalátlágyítók kimutatására és
azonosítására, amelyekkel kapcsolatban
az utóbbi időben jelentős szabályozások
történtek. [9,10] A vizsgálatok végrehajtá-
sához és kiértékeléséhez saját szoftvermo-
dult készítettünk, amely pontos tömeg
alapján felismeri a ftalát típusú lágyítókra
jellemző tömegeket, majd a tömegspekt-
rométert MS/MS módba kapcsolva frag-
mentáció alapján egyértelműen azonosít-
ja a megjelenő ftalátlágyítót. Igazoltuk, hogy
módszerünk megbízható és reprodukálha-
tósága kiváló; az MS/MS tömegspektrum-
ban megjelenő intenzitásviszonyok alap-
ján megkülönbözteti a ftaláton lévő alkil-
és izoalkilcsoportot. Módszerünk segítsé-
gével mintánként kevesebb mint egyperces
analízisidőt értünk el. ���
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kialakítása, aromás gyűrűk számának nö-
velése) ezek a polimerek is jól mérhetőek.
Az utóbbi években egy új ionizációs tech-
nika, az atmoszférikus nyomású fotoioni-
záció (APPI) jelent meg, amelynek segít-
ségével a különböző apoláros polimerek jól
mérhetőek kémiai átalakítások nélkül.

Az APPI technika segítségével poliizo-
butilén- és polietilénszármazékokat karak-
terizáltunk. Kimutattuk, hogy az APPI(+)
technika jól alkalmazható az említett szár-
mazékok szerkezetének igazolására, mivel
a képződött (általában protonált) pozitív
töltésű adduktok jól fragmentálhatóak, ez
azt is jelenti, hogy pozitív ionmódban az
APPI technika kevésbé alkalmas az apolá-
ros polimerek fragmentáció nélküli vizs-
gálatára. Megállapítottuk, hogy negatív
ionmódban, klórtartalmú oldószereket (pl.
CH2Cl2, CCl4) alkalmazva, [M+Cl]– addukt
ionok képződnek, amelyek gyakorlatilag
nem fragmentálhatóak, viszont jó lehető-
séget kínálnak az intakt molekula vizsgá-
latára. Igazoltuk, hogy APPI(-) mérés ese-
tén fragmentációra csak akkor van lehe-
tőség, ha a molekula valamilyen savas (pl.
karboxil-) csoportot tartalmaz, ekkor a
megjelenő polimer anion fragmentálható.
[7,8] A 2. ábra az ionképződés mechaniz-
musát (balra), illetve a hidroxi-polietilén
APPI(-) tömegspektrumát (jobbra) mutat-
ja. A tömegspektrumon néhány csúcsnál a
polimerizációfokot tüntettük fel, kiemel-
ve az n=32 polimerizációfokú molekula
mért (a) és számított (b) izotópeloszlása
látható.

A műanyagok tömegspektrometriás
analíziséhez szervesen hozzákapcsolódik a
bennük található kis molekulatömegű se-
gédanyagok (lágyítók, színezőanyagok)
azonosítása. Egy 2005-ben megjelent új io-
nizációs technika, a valós idejű közvetlen
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Virtuális születésnapi találkozóval ünnepelt a Nanopaprika
Virtuális születésnapi találkozóval ünnepelte fennállásának har-
madik évfordulóját a NanoTudomány Nemzetközi Közössége
(The International NanoScience Community). Indiai, amerikai,
egyiptomi, németországi, angliai, csehországi, iráni, szlovákiai
és magyarországi tagok találkoztak a virtuális térben, hogy kö-
zösen idézzék fel az elmúlt éveket. Szép számban akadnak má-
ra olyanok, akik munkát, doktoranduszi vagy posztdoktori he-
lyet találtak maguknak a weblap segítségével. Mások a Nano-
paprikán olvastak először pályázatokról, eseményekről, a na-
notechnológia legfrissebb híreiről. Kutatási együttműködések,
barátságok és szerelmek kiindulópontja is volt az oldal. A mér-
földkőnek számító esemény megerősítette az oldal létrehozóit
– hazai fiatal vegyészeket –, hogy volt értelme elindítani és fo-
lyamatosan megújítani a 2007 novemberében startoló tudomá-

nyos közösségi hálózatot. A több mint 50 országból regisztrált
4000 kutató, diák és ipari szakember jelenti a garanciát arra,
hogy mindig lesznek naprakész, a nanovilág iránt érdeklődők-
nek szóló információk a portálon. A témával kapcsolatos elmé-
lyülést szolgálja a 107 tematikus csoport, a 200 feletti fórumté-
ma és az oldalon megjelent 1200 blogbejegyzés is. 

A „NanoTudomány fűszeres világa” továbbra is várja a na-
notechnológia iránt érdeklődőket.

The International NanoScience Community
Nanopaprika.eu – „Spicy world of NanoScience”
www.nanopaprika.eu
editor@nanopaprika.eu
06-70-221-1983



TÚL A KÉMIÁN

Lefetyelés macskamódra
Lefetyelés és lefetyelés között határozott különbség van – leg-
alábbis erre a következtetésre jutott a házimacska (Felis catus)
ivási szokásait tanulmányozó kutatócsoport. A kutyák lényegé-
ben egyfajta merőkanálként használják lefetyelés közben a nyel-

vüket, a macskák techni-
kája ennél kifinomultabb
– talán elegánsabb is. A
macskák lefetyelése köz-
ben a mozgás a szokásos
mozgókép-felvételi techni-
kák számára túl gyors,
ezért nagy sebességű kép-
rögzítést kellett használni
a megbízható elemzéshez.

Ennek során kiderült, hogy a cicák ivás közben úgy hajlítják meg
a nyelvüket, hogy annak csak a felső része érje a vizet, ami az-
tán gyors visszahúzáskor adhéziós erők révén egy folyadékoszlo-
pot emel a magasba. Amikor a gravitáció már leszakítaná ezt a
folyadékoszlopot, a macska bezárja a száját, így a felemelt folya-
dék jelentős része ott marad. Úgy tűnik, az evolúció még a leg-
jobb időzítést is megtalálta: a macskafélék közé tartozó állatok-
nál a lefetyelési frekvencia mind az optimális folyamatra vonat-
kozó elméleti számítások, mind a mérési eredmények szerint a
testtömeg hatodik gyökével fordítottan arányos. Sajnos a tanul-
mányok arra az alapvető kérdésre már nem terjedtek ki, hogy
vajon a házimacskák lefetyelési lelkesedése miért függ olyan erő-
sen a fogyasztott folyadéktól (pl. tej vs. víz), noha a frekvencia
független tőle.

Science 330, 1231. (2010)
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CENTENÁRIUM

Julius Tafel: Ungesättigte Bleialkyle
Berichte der deutschen chemischen
Gesellschaft Vol. 44, pp. 323–337
(1911. január–április)

Julius Tafel (1862–1918) svájci kémikus
volt. Hermann Emil Fischer laborató-
riumában tanult szerves kémiát, majd

érdeklődése Wilhelm Ostwald hatására az elektrokémia felé
fordult. Nevét a szubsztituált etil-acetoacetátokból szénhidro-
gének elektrokémiai előállítására alkalmas Tafel-átrendező-
dés, valamint az elektrokémiai reakciók sebessége és a túlfe-
szültség között kapcsolatot teremtő Tafel-egyenlet őrizte meg
az utókornak.

Japán ólomfehér
A jelek szerint az ólommérgezés nemcsak a Római Birodalom,
hanem Japán történelme során is hatással volt a hatalmi har-
cokra. A Tokugawa dinasztia (1603–1867) nemeseinek teme-

tőjében talált csontok vizsgálata so-
rán azt figyelték meg, hogy a kis-
gyermekek csontjaiban az ólom-
koncentráció ötvenszerese a felnőtt
nők csontjaiban mérhetőnek, s még
ez is 100%-kal nagyobb a férfiak ér-
tékeinél. A kisgyermekek minden bi-
zonnyal súlyos ólommérgezésben
szenvedtek. A Tokugawa-kori Japán-
ban a nemesség hölgyei arcukat
ólomtartalmú kozmetikummal fes-
tették fehérre. Szoptatás közben az

ólom ezért a csecsemők szervezetébe is bejuthatott. A króni-
kus ólommérgezés gyakran visszafordíthatatlan szellemi le-
épülést okoz, így az áldozatok felnőtt korban aligha voltak ké-
pesek a nekik szánt társadalmi vezető szerepet betölteni. Az
viszont még nem világos, hogy a Tokugawa sógunátusnak vé-
get vető csoport tagjai hogyan kerülték el ugyanezt a sorsot, hi-
szen valószínűleg ők is ugyanilyen kozmetikumot használtak.

J. Archaeol. Sci. 38, 23. (2011)

Nanohűtőgép
Alacsony hőmérsékletek elérésére hasznos, új típusú kobalt-ga-
dolínium kalitkavegyületeket állítottak elő a közelmúltban. A na-
gyon alacsony hőmérsékleten való munkához manapság legel-
terjedtebben használt folyékony hélium-3 egyre drágábbá válik,
ezért a mágneses elven alapuló szuperhűtés idővel költséghaté-
kony alternatíva lehet. Ehhez járul hozzá egy új vegyületcsoport
előállítása, amely két fémet (kobaltot és gadolíniumot) tartalmaz
egy négyzetre emlékeztető magban, hálózatszerű szerkezetet al-
kot, összegképlete pedig
[CoII

8GdIII
8(µ3-OH)4(NO3)4(O3PC(CH3)3)8(O2CC(CH3)3)16], 

[CoII
8GdIII

4(O3PC(CH3)3)6(O2CC(CH3)3)16]
és [CoII

4GdIII
6(O3PCH2C6H5)6(O2CC(CH3)3)14(CH3CN)2]. 

Az eredmények elméleti érdekessége, hogy a nagyon anizotróp ko-
balt(II)ionok eddig nem feleltek meg ilyen anyagok alkotóelemei-
ként. Az újonnan előállított anyagokban viszont a nagy antiferro-
mágneses csatolás miatt a kobalt(II) jelenléte már nem probléma.

Chem. Sci. 2, 99. (2011)

A svédországi Kiruna városát át
kell költöztetni, hogy a lakosai
többségének munkát adó vasérc-
bánya továbbra is üzemelhessen.

APRÓSÁG



A HÓNAP MOLEKULÁJA

A szubsztituált tetraantracenil-porfirin nikkelkomplexét (C148H108N4NiO8) a közel-
múltban állították elő, mintegy 35 évvel várható hasznos tulajdonságai-
nak elméleti előrejelzése után. A molekula igen erősen elnyeli a közeli
infravörös sugárzást, maximuma 1417 nm-nél van. Ez a sajátság igen
fontossá teheti a vegyületet száloptikás információátvitelben vagy éjjel-
látó szemüvegekben.

J. Am. Chem. Soc. 133, 30. (2011)
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Elméleti gyémántfényezés
Az ékkőcsiszolók régi megfigyelése, hogy a gyémántot saját
anyagával csiszolni lehet – de csak egyes kitüntetett irányokban.
Ezt a megfigyelést német kutatók értelmezték a közelmúltban
molekuladinamikai szimulációk segítségével. Az eredmények sze-
rint a két gyémántlap találkozásakor a felszíni atomok elmoz-
dulhatnak. Így lényegében egy vékony amorf réteg keletkezik,

amelyben az sp2-es hibridizációjú szén-
atomok vannak többségben, és ez a ré-
teg akár lassan mozoghat is a kristály
felszínén. Ha a belül lévő atom gyengén
kapcsolódik a szomszédokhoz, akkor az

is elmozdulhat az amorf réteggel együtt – ebben az irányban
könnyű csiszolni. Ha a belső kötések az erőhatás irányában erő-
sebbek, akkor a belső szénatom a helyén marad, s a felszíni ré-
teggel kialakított kötés hasad fel – ekkor nehéz csiszolni a gyé-
mántot. Az elméletből számítható könnyű vagy nehéz csiszolási
irányok jól egyeznek az évszázados tapasztalattal.

Nature Mater. 10, 34. (2011)

Csonterősítő 
gyémánt
A felszívódó sebészfonal már
régóta ismert eszköz. Egy kuta-
tócsoport reményei szerint ennek

örököse a felszívódó sebészcsavar lesz: a szervezetben le-
bomló polimerekbe aprócska, szövetbarát tulajdonságú gyé-
mántokat építve ugyanis olyan anyag nyerhető, amely kellő
szilárdságú akár csontcsavarok készítéséhez is.

Kezelés nélküli nanogyémántok a legtöbb polimerben agg-
lomerátumokat alkotnak, így nem javítják jelentősen a mecha-
nikai tulajdonságokat. Ezt a problémát felszíni karboxilcsopor-
tok bevitelével, majd oktadecilaminnal való reakció révén
amidképzéssel sikerült megoldani. A nanogyémántok felszí-
nére elvileg gyógyszermolekulák is köthetők, amelyek a poli-
merváz lebomlása közben fejthetik ki hatásukat.

Biomater. 32, 87. (2011)

Fogamzásgátlók
új környezeti fényben

A fogamzásgátló tabletták
elterjedt használatát gyak-
ran okolják a természetes
vizek ösztrogéntartalmának
növekedéséért. Egy új, ösz-
szefoglaló tanulmány sze-
rint viszont ez a környezet-
védelmi közhely Európá-
ban és Észak-Amerikában

a legkevésbé sem igaz. A szintetikus ösztrogének igen rossz ha-
tással vannak sok halfaj szaporodási ciklusára: hím halak eseté-
ben például gyakran női ivarszervek kialakulását is megfigyelték.
Az ivóvízben előforduló ösztrogéneket emberi reprodukciós za-
varokkal és egyes rákfajtákkal is kapcsolatba hozták. A modern
fogamzásgátló tabletták a legnagyobb tömegben készülő gyógy-
szerek közé tartoznak. Általában két hatóanyag keverékét tartal-
mazzák, a kettő közül az egyik szinte mindig az etinilösztradiol.
Nyolcvankét korábbi környezeti analitikai publikáció részletes át-
tekintése viszont azt mutatta, hogy ez a vegyület a természetes
vizek szintetikus ösztrogéntartalmának 1%-nál is kisebb hánya-
dát jelenti. Tehát az emberi vizeletből és székletből a szennyvíz-
be kerülő gyógyszermennyiség nem lehet a környezeti károk je-
lentős oka. Az ösztrogénszennyezés más lehetséges forrásai a
nagyméretű állattartó telepek, szeméttelepek, illetve a nem fo-
gamzásgátlásra használt ösztrogénszerű gyógyszerek.

Environ. Sci. Technol. 45, 51. (2011)

Klinikai telefon
Koreai tudósok egyszerű, mobiltelefonnal üze-
meltethető vizeletelemző egységet dolgoztak ki.
A működéshez egy olyan, kereskedelemben kap-
ható vizeletanalízises papírcsík szükséges, amely
tíz paraméter (glükóz, protein, bilirubin, urobi-
linogén, ketonok, nitrit, pH, sűrűség, eritrociták
és leukociták) meghatározására alkalmas. A te-
lefonba épített, LED-ből és fotodiódából álló kolorimetriás de-
tektor méri a fényintenzitásokat, amelyekből egyszerű szoft-
veres számítással a koncentrációkra lehet következtetni. Az
eredmények pontossága összehasonlítható a klinikai laborató-
riumokban használt módszerekével. A készülék segítségével a
kevésbé kiépített egészségügyi hálózatú országokban sok fer-
tőző betegséget korán és egyértelműen lehet diagnosztizálni.

Lab Chip 11, 120. (2011)
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HPLC: Accela 1250: 1250 bar-ig választható
nyomástartomány

MS: Felbontóképesség: 100.000 (@ m/z=200;
pásztázás: 1 Hz)
Tömegpontosság: jobb, mint 2 ppm
(@ belső  kalibrációval)

Opcionális HCD (High Energy Collisional Dissociation) cellával

Thermo Scientific
EXACTIVE

Új Fourier-transzformációs, Orbitrap analizátorú,
nagyfelbontású és nagyérzékenységű, asztali HPLC/MS

Nagy megbízhatóság/specificitás. Nagy érzékenység
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A verhetetlen páros:
Raman mikroszkópia – AFM: Atomic

Force Microscopy egyben!
Renishaw plc. Nanonics Ltd.
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Az analógián 
alapuló gyógyszerkutatásról

2010 júliusában a Wiley–VCH amerikai–német kiadónál megje-
lent az „Analógián alapuló gyógyszerkutatás” című könyv máso-
dik kötete. A kötetet Fischer János kutatási szaktanácsadó (Rich-
ter) és Robin Ganellin professzor (University College London)
szerkesztette. Az alábbiakban Fischer János szerkesztő és szerző
válaszol a kérdéseinkre. (A beszélgetés eredetileg a Richterápia
2010. novemberi számában jelent meg.)

– Mi indította ezt a munkát, melynek első kötete 2006-ban jelent
meg?

– A témát az IUPAC gyógyszerkémiai bizottságában vitattuk
meg még 2001 körül. Az IUPAC a vegyészek világszervezete,
melynek jelenlegi székhelye az Amerikai Egyesült Államokban
van. Magyarország is tagja a világszervezetnek, melynek hazai
szervezetét Horvai György egyetemi tanár koordinálja. A gyógy-
szerkémiai bizottság kiváló kutatókból áll, jelenlegi elnöke Robin
Ganellin egyetemi tanár. Tagjai között van Per Lindberg (Astra
Zeneca) a gyomorsavcsökkentő esomeprasole felfedezője, Paul
Erhardt (Toledói Egyetem, USA), aki a műtéti béta-blokkolót, az
esmololt fedezte fel. A tagok között volt Giovanni Gaviraghi (Sie-
nabiotech, Olaszország), aki feltalálta a lacidipine vérnyomás-
csökkentőt. Ebben az alkotó légkörben vetődött fel a könyv té-
máját adó projekt indítása, melynek vezetését vállaltam el.

– Mi is valójában az analógián alapuló gyógyszerkutatás?
– A gyógyszerkutatásban – mint minden kísérletes tudo-

mányban – az analógia döntő szerepet játszik. A gyógyszerké-
mia két kísérletes tudomány, a szerves kémia és a farmakológia
határterületén keletkezett és ma már önálló tudománynak te-
kinthető. Ezt a területet kezdetben a szerves kémia dominálta,
míg ma a biológiában végbemenő fejlődés eredményeképpen ki-
egyensúlyozottabb a kapcsolat a két ágazat között, melyben a
gyógyszerkémiának fontos közvetítő szerepe van. A gyógyszerek
túlnyomó része nem egyedülálló, hanem rendelkezik olyan ana-
lóg, más szóval hasonló gyógyszerrel, melynek kémiai szerkeze-
te vagy farmakológiai hatásmechanizmusa hasonló. A legtöbb
esetben fennáll a hasonlóság mindkét tekintetben. A könyvnek
az a célja, hogy leírja a gyógyszerkémiát az analógia, azaz a ha-
sonlóság nézőpontjából.

– Milyen volt a könyv első kötetének fogadtatása?
– Az első kötet megírása, szerkesztése mintegy négy évet vett

igénybe, és a könyv 2006 elején jelent meg. Tizennyolc hónap
alatt a kiadó minden példányt eladott és így újranyomásra volt
szükség. A szaklapokban is kedvező vélemények jelentek meg,
többek között egy amerikai gyógyszerkémiai lapban, a Journal of
Medicinal Chemistryben, melyben a véleményező a könyv hasz-
nálatát még az oktatásban is javasolta. Érthető módon a kiadó
nagyon is támogatta a munka folytatását.

– Mi volt az első kötet tematikája és hogyan kapcsolódik a
második kötethez?

– Az első kötetben a legsikeresebb és egyértelműen elfogadott
analóg gyógyszerosztályokat tárgyaltuk, így például a renin-an-
giotenzin rendszerre ható vérnyomáscsökkentőket, továbbá a pro-
tonpumpa gátlásán alapuló gyomorsav-szekréciót gátló gyógy-
szereket. Emellett az első kötetben túlnyomórészt olyan gyógy-
szerek szerepeltek, melyek hasonlósága mind a kémiai szerkeze-
tükben, mind a hatásmechanizmusukban jelentkezett. A máso-
dik kötetben változást jelentett, hogy egészen új gyógyszereket is

tárgyaltunk, így a 2-es típusú diabétesz, antivirális és a rák ellen
ható készítményeket. Fontos megjegyezni, hogy olyan gyógysze-
reket is tárgyalt a könyv, melyekben a hasonlóság a farmakoló-
giai hatásmechanizmusra korlátozódott.

– Az úgynevezett „műhelytitkok” kérdése mennyiben gátolta a
könyv megírását?

– Ez valóban létező probléma, hiszen minden kutatási hely na-
gyon sokat invesztál a munkájába, és természetesen senkinek
nem lehet célja, hogy versenytársát segítse. Ennek ellenére két
szempont segít egy ilyen könyv megírásában. Az egyik az ipar-
jogvédelmi szabályozás, mely védettséget ad a szabadalommal
rendelkező vállalatnak, másrészt, ha az iparjogi védettség már
biztosított, a kutatók érdeke, hogy publikálják tevékenységük
eredményét, mely emeli cégük tekintélyét, és személyes pályafu-
tásuknak is részét képezi.

– Mennyiben változott a könyv tematikája, ha egyesek nem kí-
vánták munkájukat publikálni?

– Aránylag kevés esetben lépett fel ez a probléma. Az esetta-
nulmányok maguktól a kulcsfeltalálóktól származtak. Ilyen feje-
zet nyolc van a könyvben. Volt olyan feltaláló, aki nem írt eset-
tanulmányt, viszont ez esetben sikerült olyan szakembert talál-
ni, aki leírta az egész analóg gyógyszercsoportot, amiben nem-
csak a felfedezéseket jegyezték le, hanem egy adott gyógyszer-
osztályban a gyógyszeres terápia fejlődését, optimalizációját is
elemezték.

– Az első kötet tapasztalatai mennyiben járultak hozzá a má-
sodik kötet elkészítéséhez?

– Természetesen minden munka egyben egy tanulási folya-
matot is jelent. A második kötetet, mely 550 oldalával eléri az el-
ső kötet terjedelmét, lényegesen gyorsabban megvalósítottuk.
A projektre két év állt rendelkezésre és sikerült a könyvet határ-
időre megjelentetni, holott ebben 41 szerző munkáját kellett ko-
ordinálni. A szerzők tíz ország kutatóiból kerültek ki, a projekt
szintén az IUPAC keretén belül valósult meg. 

– Hány fejezetben volt saját szerzői munkája?
– A könyv második kötete 21 fejezetből áll. Eredetileg 24 feje-

zetet terveztünk, de három kéziratot különféle okokból nem tud-
tunk elfogadni. Míg az első kötetben saját munkám volt a szív-
és érrendszerre ható gyógyszerek három fejezete, addig a máso-
dik kötetben a gyógyszerterápia analógokkal történő javításának
általános elveit foglaltam össze és egy további fejezetben a leg-
fontosabb unikális (egyedülálló) gyógyszereket elemeztem, me-
lyek analógkutatásnak lehetnek kiindulási pontjai. 
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C. Robin Ganellin, Fischer János, Arun K. Ghosh egyetemi 
tanárok és Frank O. Weinreich (Wiley-VCH) (balról jobbra)
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Az új mechanizmus hatása a Nitrokémiára, XV. 1971–1975. A me-
zőgazdaság kemizálása, XVI. 1976–1980. A Gyuricza-korszak vége,
XVII. 1981–1985. Előtérben a környezetvédelem, XVIII. 1986–
1989. A csonka ötéves terv, XIX. 1990–1992. A rendszerváltás kö-
vetkezményei, XX. 1993–1995. Privatizációs előkészületek, XXI.
1995-től napjainkig Az útkeresés időszaka, XXII. Összefoglaló.

A fejezetcímekből is látható, hogy szinte bármely magyar vegy-
ipari gyár viszonyait tükrözné. Az is látható, hogy vegyiparunk
miként alakult át, hogyan tükröződik benne a nagypolitika.

Anélkül, hogy részletekbe mennék, néhány jellegzetes momen-
tumot megemlítek, ami mögött meghúzódik a magyar gazdasági
és politikai élet.

A romok eltakarítása után, 1947-ben volt a Nitrokémia-per. Ké-
sőbb az államosítás, a hidegháborús szemlélet, a békés termelés
visszaállítása, gyárösszevonás, új mechanizmus, mezőgazdaság
kemizálása, környezetvédelem előtérbe kerülése, rendszerváltás,
privatizáció, kisebb egységek, külföldi befektetők megjelenése.

Néhány említésre méltó adat a gyárról. A hatvanas évek végén
több mint 6500 dolgozó volt, a hetvenes években közel 1000 diák
tanulását, szakmunkásképzését vállalta a gyár, a 850 darabos ter-
mékpalettát 72 országba exportálták. A szociális létesítmények-
kel hozzájárult Balatonfűzfő fejlődéséhez.

A könyv hiteles, értékes adatokat tartalmazó, ipartörténetileg
is hasznos 135 oldalas munka, amit egy CD-melléklet egészít ki.
Ebben a kiadott könyvek digitális változatai, kéziratok, valamint
a terjedelmi okokból kimaradt fényképek és dokumentumok ta-
lálhatók.

Az alföldi neveltetésű, de fűzfőivé vált Kovács Tibor könyvével
egyidejűleg azonos borítódobozban jelent meg egy másik, 103 ol-
dalas könyv, Dr. Varjú Lajos: A gyár szülte város (Rövid jegyzetek
Balatonfűzfő történetéhez). A két könyv együttes megjelenése jól
illusztrálja, hogy milyen szoros összhang van egy gyár és egy te-
lepülés fejlődése között.

Liptay György

EGYESÜLETI ÉLET

Egy szakmai kirándulás margójára

A MKE Bács-Kiskun Megyei Szervezetének vezetősége minden
évben szervez tagjai számára szakmai kirándulást. 

2010 szeptemberében a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt.-
ba látogattunk el. Buszunk 930-kor gördült az épület elé. Nem

– Lesz-e harmadik kötet?
– A gyógyszerkutatást az analógián alapuló kutatás áthatja,

így elvben ez a munka addig tart, ameddig a gyógyszerkutatás.
– Vannak már a harmadik kötetnek témái?
– Szeptember elején ülésezett az IUPAC gyógyszerbizottsága,

mely igen pozitívan értékelte a harmadik kötet tematikáját. Még
korai erről nyilatkozni, de annyit elárulhatok, hogy szeretném, ha
a trombózis ellen ható új gyógyszerek megjelennének a kötetben.

– Köszönöm az interjút.
Nagy Gábor

Ipartörténet
Kovács Tibor: Majdnem 100 év
A Nitrokémia története 1921–2010

2010 második felében jelent meg Ko-
vács Tibor könyve a majdnem 100
éves Nitrokémiáról. A majdnem 100
év szinte pontosan igaz, mert a gyár
elődjét 1913-ban lőpor és robbanó-
anyag gyártására alapították Moson-
magyaróváron, de aztán a triano-
ni békeszerződés miatt le kellett sze-
relni.

1921-ben határozták el, hogy Bala-
tonfűzfőn üzemet építenek Magyar
Lőporgyárüzemi Rt. néven. A hely ki-

jelölése igen előrelátó volt. Három kis község közelében, zöld te-
rületen, meglévő vasútvonal mellé telepítették a gyárat.

A szép kiállítású könyv a Nitrokémia történetével foglalkozik
igen hiteles módon. Kovács Tibor könyvének nagy értéke, hogy a
gyár ügyeit az ötvenes évek eleje óta saját tapasztalatai és be-
nyomása alapján állította össze. A diplomamunkáját már itt vé-
gezte, majd a gyár szinte minden beosztásában itt dolgozott, és
aktív munkálkodásának végén a vállalat vezérigazgatója volt. Több
mint 55 éven át vett részt, vagy közelről látta a gyár ténykedését.
Ilyen módon első kézből értesülünk az üzem problémáiról, fejlő-
déséről. Az ezt megelőző évekről viszont a szerző első kézből ka-
pott információkat a vállalat dolgairól és nem anekdotaszerűen
másod-, illetve harmadkézből szerzett ismeretanyagot.

A könyv írója 12 000 oldalnyi anyagot olvasott el különböző le-
véltárakban, könyvtárakban. Egyévi kutakodás után látott csak
az íráshoz. Ez a tény a könyv hitelességét bizonyítja.

A könyvet olvasva úgy tűnik, hogy a gyár története a magyar
vegyipar történetét is tükrözi, különösen a II. világháború utáni
időkben. Plasztikusan érzékelhető, hogy egy kis üzemből hogy
alakult ki a magyar vegyipar egyik fellegvára.

Érdemes felsorolni az egyes fejezetek címét, ami nagyon jól
tükrözi a fejlődést és a csúcsra érést. I. Az előd Mosonmagyaró-
vári Lőporgyár, II. Az üzem megalapítása, helyének kijelölése,
III. A beruházás megkezdése, a gyártelep építése, IV. A termelés
megkezdése. Névváltás, V. Kilépés a világpiacra. Háborús fejlesz-
tések, VI. Háborús romok eltakarítása. Jóvátételi üzemleszerelé-
sek, VII. A forint megjelenése. A gyár vezetők nélkül maradt,
VIII. Az államosított kincstári vállalat, IX. Újra teljes hadiipari
termelés, X. Ismét békés vidékre eveztek, XI. 1958–1960. A há-
roméves terv, XII. A Nitrokémia – Medicor – Colorchemie össze-
vonása, XIII. 1961–1965. Egységessé váló vállalat, XIV. 1966–1970.
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akartunk hinni a szemünknek, amikor megláttuk ezt a világ-
színvonalú „csodapalotát”, melyben a kutatási részleget helyez-
ték el.

Greiner István kutatási igazgatóhelyettes fogadott bennünket,
majd az előadóteremben – vetítéssel demonstrált – széles körű
tájékoztatást adott az építkezés szinte minden fázisáról, az épü-
let alapkőletételétől az épület átadásáig. Ezt követően Matusek
Anikó mutatta be az intézetet, az irodahelyiségeket, valamint a
laboratóriumokat, ahol az érdemi munka folyik.

Mi, akik többségében az „ős- és hőskorban” dolgoztunk ké-
mikusként, de a fiatal kollégák is, csak ámultunk a látottakon.
Talpig üvegfalak mögött folyik a munka, minden és mindenki
látható, minden ragyog a tisztaságtól, s minden a környezet biz-
tonságról „árulkodik”. Úgy éreztük, ahol ilyen maximálisak a fel-
tételek, csak magas színvonalú minőségi munka folyhat.

Ezúton is szeretnénk megköszönni Greiner István kutatási
igazgatóhelyettes úrnak a lehetőséget, hogy kémikus csapatunk-
nak ilyen nagyszerű szakmai élményben volt része.

Természetesen köszönetünk Matusek Anikónak is szól, aki ki-
merítően válaszolt számtalan „kíváncsi” kérdésünkre. Nagyon
tartalmas és felejthetetlen délelőttöt töltöttünk intézetükben.

Mint minden kirándulást, ezt is fűszereztük egy „könnyed” ki-
kapcsolódással. Ellátogattunk a „Csokoládé Múzeumba”, ahol a
sok látni- s ennivaló szintén nagy élményt nyújtott valamennyi
résztvevő számára.

Utoljára, de nem utolsósorban szeretnénk „anyaegyesületünk-
nek” megköszönni, hogy anyagilag támogatta kirándulásunkat,
és hozzájárult ennek a szép napnak a megvalósulásához.

Az MKE BKKM-i Szervezetének Vezetősége nevében
Berényi Éva 

titkár
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Megvan az első sikeres befektetés 
a DBH Investmentnél
Az Új Magyarország Kockázati Tőkeprogram (JEREMIE) pályá-
zatán nyertes DBH Investment Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
megnevezte első befektetési partnerét. Az 5 milliárd forintos koc-
kázati tőkelapot kezelő DBH Investment Zrt. 340 millió forintot
invesztál a gyógyszer-technológiai fejlesztésekkel foglalkozó NA-
NOFORM Magyarország Kft.-be. A DBH Investment Kockázati
Tőkealap jellemzően magas hozzáadott értékű, technológiain-
tenzív iparágakban keresett befektetésre alkalmas kis- és közép-
vállalkozásokat az elmúlt fél évben. 

A NANOFORM Magyarország Kft. két olyan nanogyógyszer
szabadalmi jogát birtokolja, amelyek a világpiacon sláger gyógy-
szereknek minősülő originális készítmények tulajdonságait képe-
sek jelentősen javítani és oltalmi idejüket képesek meghosszabbí-
tani. A termékciklus-meghosszabbítás a gyógyszeripar egyik meg-
határozó stratégiája, így mindkét nanokészítmény előzetes pre-
klinikai eredményekkel alátámasztott, klinikailag releváns előnyök-
kel bír a hagyományos gyógyszerkészítményekhez képest. A NA-
NOFORM Kft. a nanoformulázott molekulák előállításához a Nan-
Genex Zrt. áramlásos technológiáját használja. A NANOFORM Ma-
gyarország Kft. a NanGenex Zrt. spin-off vállalata.

Az üzleti és befektetési szolgáltatások piacán egyedi üzleti mo-
delljéről ismert DBH Group egyrészt fizikai infrastruktúrát (szol-

A HÓNAP HÍREI

gáltatott irodák és szolgáltatott ipari létesítmények), valamint az
erre épülő üzleti szolgáltatásokat (pénzügy, üzleti adminisztráció
és projektmenedzsment területeken), harmadrészt pedig kocká-
zati tőkét biztosít a főként hazai és nemzetközi kis- és középvál-
lalkozásoknak. A cégcsoport 2008 őszén az európai pénzügyi,
befektetési piacon szerzett tapasztalatok után hozta létre a DBH
Investment Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Rész-
vénytársaságot. A DBH Group rotterdami, budapesti, debreceni,
miskolci, valamint kassai és bukaresti irodájának szoros együtt-
működése révén számos befektetést hajtott végre az országban
és régiónkban.

Garay Tóth János

Richter: licenc és együttműködési
megállapodás a Mochidával
A Richter Gedeon Nyrt. és a Mochida Pharmaceutical Co. Ltd.
2010. december 14-én bejelentette, hogy a két vállalat átfogó és
hosszú távú licenc, illetve együttműködési szerződést kötött a
Richter bioszimiláris termékportfóliójának fejlesztéséről és érté-
kesítéséről.

A szerződés értelmében a Mochida hozzájárul a Richter bio-
szimiláris termékeinek fejlesztési költségeihez, és ezért kizáróla-
gos jogokat kap Japánban e termékek saját márkanév alatt törté-
nő értékesítésére és disztribúciójára. A megállapodásnak megfe-
lelően a Mochida egyösszegű kifizetéseket teljesít, amennyiben a
készítmények a szerződésben rögzített hatósági előírásoknak
megfelelnek, ezen felül hozzájárul a fejlesztési költségekhez. A bio-
szimiláris termékcsoport fejlesztését a Richter végzi. Amennyiben
a japán hatóságok egyedi követelményeket támasztanak, azok tel-
jesítéséhez szükséges fejlesztésekben a Mochida is részt vesz. 

A termékek piaci bevezetését követően a Mochida árbevétel-
hez kötött royaltyt fizet a Richternek. A bioszimiláris termékek
fejlesztését a Richter stratégiailag kiemelt célkitűzésnek tartja,
ezért komoly erőfeszítéseket tett, hogy megalapozza jelenlétét a
biotechnológiai iparág területén és ezzel egyidejűleg bővítse a
magas hozzáadott értéket képviselő termékeinek körét. Jelen
szerződés megkötésével a Richter fontos lépést tesz előre azon az
általa kijelölt úton, hogy stratégiai partnereket találjon a világpi-
acon 2015 után bevezetendő bioszimiláris termékportfóliójának
fejlesztéséhez és értékesítéséhez. A Mochidával létrejött együtt-
működés megalapozza a Richter bioszimiláris készítményeinek
jelenlétét a japán piacon. (Tőzsdefórum Online)

Zékány András

Richter Gedeon: eredmények

A Csoport árbevétele 2010-ben 275 312 MFt-ot (998,2 M€-t) tett
ki, ami 3,0%-os növekedést (euróban mérve 4,8%-os emelkedést)
jelent 2009-hez viszonyítva. A Csoport egyes kiemelt régióiban –
a legtöbb FÁK-piacon, Magyarországon és az EU9 térségben –
növekedést tudott elérni. Magyarországon 2010-ben 33 759 MFt
(122,4 M€) árbevételt realizáltunk, ami 6,7%-os növekedést jelent
a tavalyi év során elért forgalomhoz képest. Az árcsökkentések
mértéke elhanyagolható volt, miközben az elmúlt két évben be-
vezetett készítmények forgalma árbevétel-növekedést eredmé-
nyezett. 



Az osztalék kifizetése után 17,791 milliárd forint kerül a társa-
ság eredménytartalékába. Marosffy László, a társaság január vé-
gével leköszönő gazdasági igazgatója a társaság nemzetközi
számviteli szabályok (IFRS) szerinti beszámolóját ismertetve el-
mondta: a lezárt üzleti év jó eredményeinek alapja az volt, hogy
az Egis a stratégiai piacain elérte a kitűzött céljait, az egyéb pia-
cokon pedig az átmeneti forgalomcsökkenést ellensúlyozta a fe-
szes költséggazdálkodás. Hozzátette, hogy a forgalmat megala-
pozza az elmúlt és a jelen üzleti évben is az új termékek beveze-
tése. A társaság az elmúlt üzleti évében a hazai piacon 7, a kül-
piacain pedig 9 új terméket hozott forgalomba. Marosffy László
a múlt év eseményei közül kiemelte a dél-koreai Celltrion céggel
kötött hosszú távú szerződést biohasonló termékek átvételére és
forgalmazására, amely szavai szerint 2013-tól a növekedés jelen-
tős forrása lesz.

Az írásos beszámoló szerint az első év után 30 millió euró ár-
bevételt remél az új termékektől az Egis. Az Egis az elmúlt üzle-
ti évében 12,88 milliárd forintot fordított beruházásra, ez 2 szá-
zalékkal kisebb az egy évvel korábbinál. A kutatás-fejlesztési ki-
adások 10,86 milliárd forintot tettek ki. Az egyedi, IFRS beszá-
moló szerint az Egis a 2009/2010-es üzleti évében 111 milliárd fo-
rint árbevételt ért el, 4 százalékkal többet az előző évinél. Az ár-
bevétel 72 százaléka exportból származott, a belföldi árbevétel
31,2 milliárd forintot tett ki.

Az üzleti eredmény 18 százalékkal javult, 15,1 milliárd forintot
tett ki. A társaság adózás előtti nyeresége 17,44 milliárd forint
volt, és 30 százalékkal haladta meg az előző üzleti évit. A köz-
gyűlés elfogadta az Egis IFRS szabvány szerint összeállított kon-
szolidált beszámolóját is 174,5 milliárd forint mérlegfőösszeggel,
118,9 milliárd forint árbevétellel és 16,78 milliárd forint nettó nye-
reséggel.

A közgyűlés az igazgatóság tagjává választotta Poroszlai Csa-
ba stratégiai kontrolling vezetőt, aki február 1-jén váltja Marosffy
Lászlót a gazdasági igazgatói poszton. A volt gazdasági igazgató
január elején jelentette be, hogy nyugállományba vonul, és le-
mond igazgatósági tagságáról. (ProfitLine.hu)

Zékány András

Vegyipari mozaik

A MOL nyerte 2010 HR Oscar-díját, a legjobb HR-csapat
kategóriában. A HR Oscar független szakmai bírálóbizottsága
kiemelten díjazta a MOL csapatának példaértékű munkáját. A
pályázat kiírója, a Személyzeti Tanácsadók Magyarországi Szö-
vetsége (SZTMSZ) második alkalommal osztott ki HR Oscar-dí-
jat a következő három kategóriában: 2010 legjobb HR-csapata,
legjobb HR-szakembere, legjobb HR-témájú diplomadolgozata. A
MOL HR különféle programjai segítségével 4 év alatt 600 friss
diplomásnak nyújtott munkalehetőséget.

A HR Oscar-díj célja az volt, hogy elismerje azokat a HR-szak-
embereket, akik a 2010-es évben már a válság utáni fellendülésre
fokuszálva a legtöbbet tették. A zsűri tetszését az innovatív
megoldások nyerték el. Erőssége a beadott pályázatnak, hogy a
vállalat koncepciójában, az utánpótlást mint a munkaerő-bizto-
sítás teljes vertikumára való elgondolást tudatosan alakította ki
és építette fel. A MOL integrált megközelítése azért újító, mert a
középiskoláktól az egyetemekig indít programokat, versenyeket.
Mindezek célja, hogy a társaság közép- és hosszú távú erőforrás-
szükségleteit magas szinten biztosítani tudja. 

A Magyarországon kívüli piacokról származó árbevétel 2010-
ben 875,8 M€ volt, ami 36,1 M€-s, azaz 4,3%-os növekedés a bá-
zis időszakhoz képest. A FÁK-tagállamokban 23,9%-os (dollár-
ban kifejezve 16,8%-os) növekedés mellett 374,3 M€ (491,9 M$)
árbevételt realizáltunk a vizsgált időszakban. Jelentős forgalom-
bővülést értünk el Oroszországban, Ukrajnában, valamint az
egyéb tagköztársaságok többségében is. Az Európai Unió orszá-
gaiba irányuló eladások euróban kifejezve 6,5%-kal csökkentek
elsősorban a romániai nagy- és kiskereskedelmi szegmens csök-
kenő értékesítése, valamint a Lengyelországban elszámolt árbe-
vétel-visszaesés következtében. Az USA régió értékesítése dollár-
ban számítva 20,0%-kal csökkent 2010-ben. Az „Egyéb országok”
régióban a forgalom euróban kifejezve 13,2%-kal nőtt. 

Az üzleti eredmény 2010-ben 63 608 MFt (230,6 M€) volt, ami
11 139 MFt-tal (21,2%-kal) magasabb a 2009-ben elért értéknél.
Euróban számítva 43,6 M€ (23,3%) növekedésről számolhatunk
be. A viszonylag alacsony fedezetű nagy- és kiskereskedelmi for-
galom jelentős visszaesése hozzájárult a kiváló teljesítmény elé-
réséhez. Az üzleti eredményt a 2010. év során végrehajtott elszá-
molási változtatások összesen 341 MFt értékben emelték. 

Az üzleti eredményhányad 2010-ben 23,1% volt, amely a bázis
időszaki 19,6%-hoz képest jelentősen növekedett. 

Az adózott eredmény 67 842 MFt (246,0 M€) volt, ami forint-
ban mérve 33,1%-os (euróban számítva 35,5%-os) növekedést je-
lent a bázis időszakhoz viszonyítva, elsősorban a forgalom növe-
kedésének és kedvező összetételének következtében. 

A teljes részvényszámra vetített, egy részvényre jutó eredmény
a rendkívüli és egyszeri tételek nélkül számítva 2010-ben 3631
Ft/részvény (13,17 €/részvény) volt, ami forintban számítva 32,7%-
os (euróban 35,1%-os) emelkedést jelent a bázisi dőszaki érték-
hez képest.

A mérlegfőösszeg 2010. december 31-én 583 802 MFt volt, ami
153 832 MFt-tal magasabb a 2009. december 31-i állománynál. 

Első alkalommal jelentek meg a beszámolóban a 2010 utolsó
negyedévében végrehajtott – a PregLem és a Grünenthal orális
fogamzásgátló üzletága – akvizíciók hatásai. (2010. I–IV. negyed-
évi jelentés a Budapesti Értéktőzsdére, Összefoglalás)

Nagy Gábor

Az Egis jelentős nyereséggel zárta 
a tavalyi üzleti évet
Az Egis Gyógyszergyár Nyrt. 2011. január 26-i éves rendes köz-
gyűlése részvényenként 120 forint osztalék kifizetéséről döntött
a 2010. szeptember 30-án zárult üzleti évének nyereségéből. 

Az osztalék megegyezik a korábbi években is kifizetett, a név-
értékre vetített 12 százalékos mértékkel. Az osztalékalap így ösz-
szesen 934 millió forintot tesz ki. A francia Servier 50,9 százalé-
kos tulajdonában lévő, budapesti gyógyszeripari vállalat a ma-
gyar számviteli szabályok szerint 18,725 milliárd forint adózott
nyereséget ért el a tavalyi üzleti évében.
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„Az ifjú tehetségek magunkhoz csábítására hívtuk életre a
Freshhh vetélkedőt – amelyben az elmúlt négy évben 35 ország
közel 120 egyeteméről több mint 4500 versenyző vett részt –, a
fiatal pályakezdők beilleszkedését pedig a Growww Friss Diplo-
más program segíti, ami 4 év alatt 600 friss diplomásnak nyúj-
tott munkalehetőséget a vállalatcsoportnál. A Growww program
során a pályakezdők egy tapasztalt kolléga mellé vannak beoszt-
va, aki mentorként segíti és felügyeli munkájukat” – nyilatkozta
a díjátadón Szőcs László, a MOL HR igazgatója.

Kiemelkedő a MOL projektjeiben, hogy korán, már a középis-
kolai rendszerben elkezdi a diákok orientálását a természettudo-
mányok irányába. Hiszen fenntartható fejlődése szempontjából
elengedhetetlen, hogy mind a mérnöki, mind pedig a szakmun-
kás, technikus  munkavállalók elegendő számban és tudással le-
gyenek elérhetőek a munkaerőpiacon.

2010-ben, első alkalommal, a Junior Freshhh online termé-
szettudományos vetélkedőre több mint 2500 fiatal 199 középis-
kolából és 89 településről jelentkezett határon belülről és kívülről
(Vajdaság, Erdély, Felvidék, Kárpátalja). ,,A MOL ugyanakkor az
oktatók felé is nyitott. A MesterM Díjjal ismeri el a kiemelkedő
pedagógusokat a természettudományos közoktatásban, amit a
főiskolán, egyetemen tanuló hallgatók jelölései alapján ítél oda”
– tette hozzá Szőcs László. (MOL )

Kimagasló teljesítményű fiatal kutatók támogatása. 2010-
ben harmadik alkalommal hirdette meg Pálinkás József, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia elnöke a Lendület programot ki-
magasló teljesítményű fiatal kutatók számára. A nyertesek ígé-
retes kutatási programokra alapíthatnak nemzetközileg is ver-
senyképes új kutatócsoportokat akadémiai intézetekben vagy
egyetemeken. Az elnök még 2009-ben azzal a céllal indította el a
programot, hogy a világ élvonalába tartozó tehetséges fiatal ku-
tatók magyarországi előrelépési lehetőségeit támogassa és elván-
dorlásukat megállítsa. Az új pályázatok finanszírozására rendel-
kezésre álló összeg 2011-ben – a kormányzati támogatásnak is kö-
szönhetően – 600 millió forint. Így a korábbi pályázatokkal
együtt az Akadémia 1,1 milliárd forintot fordít a programra. A
programban elnyerhető maximális összeg évi 60 millió forint. 

A Lendület felhívására 2009-ben 28, 2010-ben pedig 22 pályá-
zat érkezett.  A győztesek számára öt évre biztosított a támoga-
tás. Az Akadémia elnöke a kutatócsoportot és annak vezetőjét ér-
tékelő szakértői bírálat alapján dönt a támogatás további folyósí-
tásáról, illetve a kutatócsoport-vezető határozatlan idejű alkal-
mazásáról.

Az idén a programot az egyetemekre is kiterjesztették. A prog-
ram keretében létrehozható kutatócsoportok vezetésére pályázók
két kategóriában pályázhattak, életkoruknak megfelelően, a ku-
tatóhely vezetőjével, illetve az egyetem rektorával való mérlegelés
alapján. Az egyikben önálló kutatói pályájukat kezdő, 30–40 év
közötti, kiemelkedő és egyre növekvő teljesítményt nyújtó ígére-
tes fiatal kutatócsoport-vezetők pályázatait várták. A másik ka-
tegóriában sikeres, már önálló kutatói pályát folytató, 35–45 év
közötti, a nemzetközi mezőnyben is tartósan kiemelkedő telje-
sítményű, professzori kiválóságú vezető kutatók adhatták be pá-
lyázataikat.

A kutatócsoportok vezetői között található fizikus-csillagász,
vegyész, fizikus, matematikus, biológus, kutatóorvos, agykutató
és közgazdász is. Az MTA-n 2010 októberében tartott beszámo-
lóik alapján a bírálatokra felkért tudósok mind az öt, 2009-ben

létrehozott kutatócsoport teljesítményét elismerésre méltónak ta-
lálták, és javasolták a megkezdett programok további akadémiai
finanszírozását. A pályázat nyertesei által létrehozott kutatócso-
portok számos rangos folyóiratban publikálták tudományos ered-
ményeiket, és külső pályázatokon összességében több támogatást
nyertek el, mint amennyit az Akadémiától kaptak. (napi.hu)

A tudomány és az innováció az Új Széchenyi Tervben. Az
Új Széchenyi Terv (ÚSZT) az innovációval mint a gazdasági nö-
vekedés egyik legfontosabb forrásával számol, amely az évtized
közepére évi 1,5–2 százalékos növekedést generálhat. Az ÚSZT
ezért önálló programot szentel a növekedés motorjának tartott
tudomány és az innováció területének.

Magyarországon az innovációt megalapozó kutatás-fejlesztési
ráfordítások mértéke 2001 óta a GDP 1 százalékát alulról közelí-
tette, csak 2009-ben haladta meg, elérve az 1,15 százalékot, mi-
közben az Európai Unió átlaga 1,9 százalék.

Magyarországon a kutatás-fejlesztés finanszírozásában a vál-
lalati ráfordítás aránya 2004 óta folyamatosan emelkedik, 2009-
ben elérte a 46 százalékot, de még mindig elmarad a fejlett or-
szágokétól, ahol a vállalati részarány kétharmad körül van.

Az Új Széchenyi Terv célként fogalmazza meg, hogy Magyar-
országon a kutatás-fejlesztés-innovációra (k+f+i) fordított forrás
folyamatosan növekedjen, az évtized közepére a GDP 1,5 százalé-
ka legyen, az évtized végére pedig megközelítse a GDP 2 száza-
lékát.

A Tudomány és innováció program eszközei között szerepel az
egységes monitoring és értékelési rendszer kialakítása, az ösz-
tönző jogszabályi és adópolitikai környezet megteremtése, a
megújított támogatási rendszer létrehozása, az innováció regio-
nális dimenziójának erősítése, a k+f+i infrastruktúra összehan-
goltabb kihasználása.

Az Új Széchenyi Terv pályázati kézikönyv szerint a Tudomány
és innováció programban 7 pályázatot írnak ki 72,67 milliárd fo-
rint keretre.

A kutatás-fejlesztési, innovációs pályázatokat 2011. március 1-
jétől lehet benyújtani. (MTI)

A Borsodchem teljes irányítása a kínaiaké. A Wanhua teljes
irányítást szerzett a BorsodChem felett, miután érvényesítette a
BorsodChem pénzügyi átstrukturálása során 2010 júniusában
megszerzett vételi opciós jogát. A Wanhua megvásárolta a válla-
lat korábbi többségi tulajdonosai, a Permira és a VCP birtokában
lévő valamennyi BorsodChem-részvényt.

A múlt évben végrehajtott átstrukturálás részeként, a Wanhua
140 millió euró (mintegy 39 milliárd forint) új forrást bocsátott a
BorsodChem rendelkezésére, amit a vállalat jelenleg az új TDI 2
üzemének és salétromsavgyárának felépítésére használ fel. A Bor-
sodChem hosszú távú fejlesztését mostantól a Wanhua biztosítja
a Bank of China által vezetett banki konzorcium pénzügyi tá-
mogatásával.

„A BorsodChem Wanhua Csoportba történő integrációjával –
melynek során a két regionális vállalat egyetlen globális társa-
sággá alakul át – létrejön a világ harmadik legnagyobb izocianát-
gyártója. Meggyőződésem, hogy az iparági know-how megosz-
tására és a természetes szinergiák kiaknázására épülő partner-
ségünk előnyös lesz” – mondta Jason Ding, a Wanhua Industrial
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ban szerepel a három természettudományos tantárgy, így azok-
nak, akik több tárgyban is járatosak, a felkészítőn kevesebbet kell
tanulniuk.

A Magyar Kémikusok Egyesületének – a természettudományi
olimpián részt vevő magyar csapat részére – a Nemzeti Erőfor-
rás Minisztérium, a Richter Gedeon Nyrt., a MOL Új Európa Ala-
pítványa és a Servier nyújtott támogatást. A GlaxoSmithKline és
a Sanofi ingyen biztosította a magyar csapat részére a Nigériá-
ban kötelező, illetve ajánlott oltások egy részét, illetve a malária-
megelőző gyógyszert.

A versenyre való felkészítést ebben az évben is júniusban kezd-
tük meg, mivel a megtanulandó tananyag olyan nagy, hogy az
őszi felkészítés nem elegendő. Néhány napos elméleti felkészítés
után az általános iskolai tankönyvekből jelöltük ki az elsajátítan-
dó (illetve átismétlendő) ismereteket, összefüggéseket. Idén a di-
ákok érdeklődése a tavalyinál jóval nagyobb volt, így 24 diák je-
lent meg a júniusi alakuló táboron, bár már szeptemberig is töb-
ben lemorzsolódtak. Bosits Miklós, aki végül a csapatnak is tag-
ja lett, a júniusi felkészítő után csatlakozott, és autodidakta mó-
don pótolta az első héten tanultakat. Szeptember legelején írat-
tuk meg az első selejtező dolgozatot. Ennek eredményeképpen
kilenc diák maradt a válogatóban. Ezenkívül három 1996-os szü-
letésű diáknak is felajánlottuk, hogy a továbbiakban is részt ve-
het a felkészítőn, mert nekik jövőre még esélyük lehet a 8. IJSO
csapatába jutni. 

A 9 + 3 kiválasztott diákot ezek után minden hétvégén az ELTE
Apáczai Csere János Gimnáziumban készítettük fel (Gyertyán At-
tila fizikából, Villányi Attila kémiából és biológiából) a korábbi
versenyek tapasztalatai és a meglévő, de nagyon homályosan meg-
fogalmazott követelmények alapján. A második válogatóra októ-
ber végén került sor.

Nigériában a politikai helyzet nem megnyugtató. Abujáról, a
verseny színhelyéről a verseny nemzetközi vezetősége is azt nyi-
latkozta, hogy biztonságos hely, és mivel a kormány támogatásá-
val rendezik meg a versenyt, nincs mitől tartanunk. Október 1-
jén azonban bombamerénylet történt Abujában. A NEFMI ekkor
vette fel a kapcsolatot a Külügyminisztériummal, amely ugyan-
csak nem ajánlotta a csapat kiutazását Nigériába, illetve arról tá-
jékoztattak, hogy csak saját felelősségünkre utazhatunk a ver-
senyre. Az október végi válogató és az eredményhirdetés után va-
lamennyi szülő írásbeli nyilatkozatot adott arról, hogy saját fele-
lősségére elengedi a gyermekét Nigériába.

Az így kialakult hatfős csapat az utolsó hónapban a további el-
méleti felkészítő mellett gyakorolhatta a gyakorlati forduló team-
munkáját is. 

A magyar csapat tagjai: 
Angyal Péter, a székesfehérvári Ciszterci Szent István Gimn. 9.

osztályos tanulója, Horicsányi Attila, az egri Dobó István Gimn. 9.
osztályos tanulója, Bosits Miklós Hunor, az érdi Vörösmarty Mi-
hály Gimn. 10. osztályos tanulója, Forman Ferenc, az ELTE Rad-
nóti Miklós Gyak. Gimn. 9. osztályos tanulója, Futó Bálint (lakó-
helye Ajka), az ELTE Apáczai Csere János Gimn. 10. osztályos ta-
nulója, Sümegi Balázs Ambrus (Budapest), a Fazekas Mihály Fő-
városi Gyakorlóiskola 9. osztályos tanulója.

A csapat december 2-án reggel indult frankfurti átszállással,
és aznap délután érkezett Abujába. A repülőtérről és később min-
den programra az autóbuszos transzferhez a szervezők katonai
kíséretet adtak, a programokon is számos „testőr” vett részt, így
biztonsági probléma egyetlen egyszer sem merült fel.

A verseny 6 napos időtartama alatt a diákok nem találkozhat-
tak és nem is kommunikálhattak a tanáraikkal. A nyitóünnepség

Group vezérigazgatója. „A BorsodChembe történő befektetéssel a
Wanhua előrelép a globális vállalattá válás útján. A Wanhua Cso-
porton belül a BorsodChem feladata lesz majd a Wanhua európai
üzleti tevékenységének ellátása. Célunk, hogy a BorsodChem ter-
melését tovább bővítsük és a vállalatot Európa legversenyképesebb
izocianát-gyártójává alakítsuk” – tette hozzá Ding úr. 

„Ez a tranzakció igen jelentős Közép-Európa számára és egy-
ben utat nyit kínai vállalatok további befektetései előtt a régió-
ban. Elkötelezett befektetőként több mint tíz éve jelen vagyunk
a BorsodChemben és örömmel folytatnánk szerepvállalásunkat a
vállalat életében a Wanhua irányítása mellett” – nyilatkozta Hein-
rich Pecina, a VCP vezető partnere. 

„A Wanhua hatékony gyártási technológiákkal és elkötelezett
munkavállalókkal rendelkező, sikeresen újjáalakított vállalatot
vásárolt meg. A Wanhuával történő stratégiai együttműködés ré-
vén a BorsodChem még szorosabbra fűzi a Wanhua Csoport eu-
rópai vevőivel fenntartott partnerkapcsolatot. Ráadásul, az együtt-
működés révén a BorsodChem hozzáférést nyer az ázsiai pia-
cokhoz. E kiváló jövőbeli lehetőségeknek köszönhetően a Bor-
sodChem továbbra is Magyarország egyik legnagyobb munkál-
tatója marad” – mondta Wolfgang Büchele, a BorsodChem el-
nök-vezérigazgatója.

A Permira Alapok, a Permira és a VCP, mint a BorsodChem
előző többségi tulajdonosai elégedettek, hogy a Wanhuával sike-
resen lezárták ezt a tranzakciót. A VCP továbbra is partnerként
támogatja a Wanhuát.

„Válságkezelési és átstrukturálási tapasztalatokkal rendelkező
világszínvonalú menedzsment-csapat kialakításával és egy sikeres
átalakítási program végrehajtásával a Permira elérte, hogy a Bor-
sodChem mára sokkal versenyképesebb és szilárdabb alapokon áll,
mint négy évvel ezelőtt. Meggyőződésünk, hogy az új tulajdonos
a Permira és a VCP által megkezdett úton továbbhaladva folytatja
a vállalat növekedési stratégiájának végrehajtását” – nyilatkozta
Christian Neuss, a Permira partnere. (portfolio.hu, napi.hu)

Banai Endre összeállítása
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7. Nemzetközi Junior
Természettudományi Diákolimpia
Nigéria, Abuja, 2010. december 2–11.

A Nemzetközi Junior Ter-
mészettudományi Diákolim-
piát (International Junior
Science Olympiad, röviden
IJSO) 2004-ben Indonézia
alapította, azóta a versenyző
országok tanáraiból álló zsű-
ri folyamatosan pontosítja a
verseny feltételeit. Ezek kö-

zül az egyik leglényegesebb kritérium az, hogy 16. évüket be
nem töltött diákok vehetnek részt a versenyen. Magyarországon
ez azt jelenti, hogy érdemben a középiskolát épp elkezdő, illetve
születési idejüktől függően egyes 10. osztályos diákok versenyez-
hetnek.

A versenyfelkészítőre azon diákok jelentkezését vártuk, akik a
versenyt megelőző tanévben egy vagy több természettudományi
országos verseny döntőjébe jutottak. A versenyen egyenlő arány-
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napjának délutánján vitatta meg a kísérő tanárokból álló nem-
zetközi zsűri a tesztforduló feladatait, majd az éjszakai fordítás
után másnap írták meg a diákok ezt a versenyrészt. A harmadik
napon a tanárok az elméleti feladatokat vitatták meg és fordítot-
ták a diákok anyanyelvére, ezt a feladatlapot a diákok a negye-
dik napon oldották meg. Az ötödik nap ismét a tanároké volt: ek-
kor a gyakorlati forduló feladataival foglalkoztak, amelyet a ha-
todik napon a diákok csapatmunkában oldottak meg.

A verseny szakmai részével kapcsolatban számos probléma
merült fel. A pontegyeztetés estéjére általában kialakul a végle-
ges pontszámok szerinti sorrend. A zsűri esti ülésén ítéljük oda
az érmeket (azaz húzzuk meg az érmek ponthatárait), másnap
pedig az eredményhirdetéssel zárul a verseny. Idén az eredmény-
hirdetés hajnalán kaptuk meg a korrigált pontszámokat. A ma-
gyar csapat minden tagjának még ekkor is hiányzott 3–3 pont az
összesítésből, amelyet nem korrigáltak. Az írásos reklamációnk
után néhány perccel közölték, hogy a javítás megtörtént, és ezek
után a jelenlétünkben megtörtént a ponthúzás is. Az eredmény-
hirdetés pedig néhány órával ezt követően, még délelőtt lezajlott.
Ezen mind a hat diákunk ezüstérmet kapott. Az utolsó reggelen
kaptuk meg – pontok nélkül – a diákok sorrendjét, amelyben –
ismerve más csapatok diákjainak pontszámát – anomáliákat vél-
tünk felfedezni. Azóta több ország is reklamált a vélt hibás pont-
számok miatt, a nigériai szervezők egyelőre nem válaszoltak a
kérdéseinkre. Mivel nem ismerjük az összes pontszámot, csak be-
csülni tudjuk, hogy Bosits Miklós és talán Futó Bálint eredménye
is jobb, mint a jelenlegi leggyengébb aranyérmes diáké. A hat
ezüstéremmel Tajvan, Oroszország, Dél-Korea, India és Thaiföld
mögött Indonéziával a 6–7. helyen végeztünk. A 2 arany és 4
ezüstérem az 5. helyre lenne elegendő, de az e-mailekből kide-
rült, hogy Thaiföld is reklamálja a pontszámait. 

Az IJSO idei feladatsorait – csakúgy, mint a korábbiakat – az
érdeklődők letölthetik a magyar csapat hivatalos honlapjáról
(http://ijso.kemavill.hu).  

A magyar csapat december 12-én érkezett haza a versenyről.
A tavaly versenyző 43 ország helyett a korábbiakban említett
okok miatt csak 32-en jöttek el. A 6–7. hely gyakorlatilag a tava-
lyi teljesítménynek felel meg (akkor 8. helyen végeztünk), mivel
a verseny élén végző tavalyi országok közül Hongkongból és Né-
metországból nem érkezett csapat.

A verseny tovább folytatódik: 2011-ben a Dél-Afrikai Köztársa-
ság, 2012-ben Irán, 2013-ban pedig India rendezi meg az IJSO-t.

Villányi Attila

MOL Fressh Junior 
természettudományos verseny 
több mint 2500 diák részvételével
A szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium „Móriczkák” nevű
csapata nyerte a MOL középiskolásoknak meghirdetett Junior
Freshhh természettudományos versenyét a MOL Dunai Finomí-
tójában megtartott döntőn december 10-én, Százhalombattán. A
versenyen több mint 2500 diák indult Budapestről, vidékről és a
határon túlról. 

A MOL számára kiemelt jelentőségű az utánpótlás biztosítása,
ennek egyik eleme a vállalat HR-csapata által évenként szervezett
nemzetközi Freshhh angol nyelvű verseny, ami 2007-ben indult,
és egyetemisták vehetnek rajta részt a világ minden tájáról. A
verseny népszerűségét jelzi, hogy az elmúlt négy évben 35 ország
közel 120 egyeteméről több mint 4500 diák mérte így össze tu-
dását. 

A Freshhh versenyek sikere adta a MOL-nak az ötletet arra,
hogy ifjabb tehetségek számára is megadja a lehetőséget a bizo-
nyításra, hiszen a MOL eltökélt szándéka, hogy a természettu-
dományokat minél hamarabb megszerettesse a diákokkal. Így in-
dult el idén a Junior Freshhh, egyelőre magyar nyelven. 

Ezt a versenyt is hatalmas érdeklődés övezte: több mint 2500
fiatal jelentkezett közel 200 középiskolából és 90 településről. A
verseny döntőjében két budapesti, három vidéki és egy határon
túli háromfős csapat mérhette össze tudását. A feladatokat a
MOL szaktekintélyeiből és természettudományos professzorok-
ból álló zsűri döntése alapján végül a szentendrei Móriczkák csa-
patnak sikerült a legjobban megoldani.

A nyertesek rendkívüli jutalomban részesültek: mindhárom
csapattag a közelmúlt talán leghíresebb magyar találmányát, a
Leonar3do eszközt kapta ajándékba, melynek segítségével 3d-s
konfigurációvá alakítható át egy egyszerű személyi számítógép.
A díjakat az eszköz ifjú feltalálója, Rátai Dániel személyesen
nyújtotta át a legjobbaknak.

A kémia mérföldkövei kiállítás 

2001-ben az Amerikai Kémiai Társaság akkori elnöke, Pavláth At-
tila A kémia mérföldkövei címmel 34 oldalból álló gyűjteményt ál-
lított össze. A magyarra lefordított szöveget (Németh Veronika, Ri-
deg Nóra) 2007-ben Magyarországon is bemutatták. A didaktika-
ilag és metodikailag átalakított anyag olyan sikeres volt, hogy az
ötletgazda az átdolgozott anyagot visszafordíttatta angolra. Ekkor
indult el a kiállítás sikeres nemzetközi útja, amelyben jelentős sze-
repet kapott a hozzáadott magyar szellemi érték is. Az anyag va-

LXVI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM � 2011. MÁRCIUS 101

A 7. IJSO magyar csapata: Horicsányi Attila, Angyal Péter, 
Bosits Miklós, Gyertyán Attila (fizikatanár), Villányi Attila 
(kémia- és biológiatanár), Forman Balázs (szülő), Forman Ferenc,
Futó Bálint, Sümegi Ambrus

A HÓNAP HÍREI



lóban sikeresnek mondható, mert eddig 16 nyelvre lefordították,
12 nyelvre a fordítás rövidesen elkészül, további 6 nyelvre a fordí-
tás most kezdődött el. 2011-ben a Kémia Nemzetközi Éve párizsi
megnyitóján is bemutatták az anyagot.

Kiállítás formájában eddig Magyarországon, Romániában, Szlo-
vákiában, Mexikóban és Koreában mutatták be a gyűjteményt.

Az Európai Kémiai Társaság (EuCheMS) tervezi, hogy vala-
mennyi európai országban közreadja a nemzeti nyelvekre lefordí-
tott anyagot.

Magyarországon és a Vajdaságban eddig 36 intézményben (egye-
tem, középiskola) mutatták be a tablókat. 2010-ben 9 kiállítás volt.

Sopron Berzsenyi Dániel Evangélikus Molnár Eszter
Gimnázium

Aszód Aszódi Petőfi Sándor Veizer Valéria
Evangélikus Gimnázium

Békéscsaba Békéscsabai Evangélikus Mátyásné Orosz
Gimnázium Mária

Hódmezővásárhely Németh László Gimnázium Szittyai István 
Budapest Deák Téri Evangélikus Gimn. Fazakas Andrea 
Tolna Sztárai Mihány Gimnázium Kovács Attila
Zenta Stevan Sremac Általános Iskola Tari Jenő 
Csantavér Hunyadi János Általános Iskola Hatala Zoltán 
Zenta Bolyai Tehetséggondozó Szórád Endre

Gimnázium és Kollégium

2011-ben eddig a miskolci és a veszprémi egyetem, valamint a
Richter Gedeon és az aventis-sanofi/Chinoin gyógyszergyár je-
lentette be igényét a kiállításra számos középiskola mellett.

Liptay György

Nanotechnológia az otthonomban
A középiskolai pályázat eredménye

A NanoTudomány Nemzetközi Közössége (The International Na-
noScience Community) harmadik alkalommal hirdetett pályáza-
tot középiskolásoknak, idén a „Nanotechnológia az otthonom-
ban” címmel. A pályázat választ keres arra, hogy mit gondolnak
a diákok a „nanokorszak” új anyagairól, módszereiről és az ezek
segítségével létrehozott termékekről. A magyar nyelvű pálya-
munkák mellett idén angol művekkel is lehetett jelentkezni. Ösz-
szesen 49 esszé, rajz és kisfilm került a virtuális közösség tagja-
iból álló szakmai zsűri elé. 

A magyar nyelvű pályázat eredményei, pályaművei és a koráb-
bi pályázatok a www.nanotudomany.org weboldalon érhetők el.

Az angol pályázatra Oroszországból, Kazahsztánból, Indiából
és Írországból érkeztek pályaművek, az eredmények a www.na-
nopaprika.eu/group/nanocompetition weboldalon olvashatók.
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Kalán Viktória
pályaműve

MKE-HÍREK

Konferenciák

12. Magyar Magnézium Szimpózium
2011. április 15.
Budapesti Corvinus Egyetem Tudásközpont
(Budapest, Villányi út 29–31. G épület, alagsor)
Részletes információ és online jelentkezés a www.mke.org.hu
honlapon a rendezvények menüpont alatt
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: Bondár Mónika,
monika.bondar@mke.org.hu
Kiállítók jelentkezését szeretettel várjuk!

MKE 1. Nemzeti Konferencia
2011. május 22–25.
Liszt Ferenc Konferenciaközpont, Sopron 
Online jelentkezés: http://www.mkenk2011.mke.org.hu
Kiállítók jelentkezését szeretettel várjuk!
A konferencia szekciói:
1. Fenntartható fejlődés és kémia
2. Kémiatanulás és -tanítás: mit, mennyit és hogyan?
3. Kémia az egészség szolgálatában
4. Kémia holnap – a jövő kémiája
5. Kémia és környezet
A szekciók tartalmi részletezése és az előadás-jelentkezés mód-
ja: www.mkenk2011.mke.org.hu
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: Kőrispataky Panna és Bondár Mónika,
mkenk2011@mke.org.hu

4th European Conference on Chemistry for Life Science
2011. augusztus 31. – szeptember 3.
ELTE, Budapest, Pázmány Péter stny. 1/A
Online regisztráció: http://www.4eccls.mke.org.hu/
Kiállítók jelentkezését szeretettel várjuk!
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: Bondár Mónika, 4eccls@mke.org.hu

Conferentia Chemometrica 2011
2011. szeptember 18–21.
Sümeg, Hotel Kapitány (Tóth Tivadar u. 19.)
Online regisztráció a http://www.cc2011.mke.org.hu/ honlapon
Kiállítók jelentkezését szeretettel várjuk!
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: Kőrispataky Panna, cc2011@mke.org.hu

13. Labortechnika Kiállítás
SYMA Sport- és Rendezvényközpont „C” csarnok
1146 Budapest, Dózsa György út 1.
2011. március 30. 10 óra

V. Szent-Györgyi Albert Konferencia
Helyszín: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
K épület alagsorának 61. számú terme
Időpont: március 25-én (14.00-tól) és 26-án (9.00-tól) 
RÉSZLETES INFORMÁCIÓK: www.szasz.ch.bme.hu/konferencia2011
Minden érdeklődőt nagy szeretettel vár a BME Szent-Györgyi
Albert Szakkollégium!

A VEKOR 2011. I. félévi konferenciája
2011. április 12–14.
A konferencia helye: Balatonfüred, Flamingó Hotel, 
Széchenyi út 16.



JELENTKEZÉS ÉS TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: Dr. Horvátth Márton
Domonkos László
A honlapon: www.vekor.hu

VEKOR Korrózióvédelmi, Analitikai Kft.
Levélcím: 8200 Veszprém, Wartha Vince u. 1.
T/f.: 88-428514; e-mail: vekor@vekor.hu

A 16. EUROANALYSIS konferenciát „Challenges in Modern Ana-
lytical Chemistry” címmel 2011. szeptember 11. és 15. között Belg-
rádban rendezi meg az Európai Kémikus Egyesület (EuCheMS)
analitikai szakosztálya. Orális előadásra április 30-ig, poszterre
május 31-ig lehet jelentkezni: www.euroanalysis2011.rs.

Az MKE 2011. évi rendezvénynaptára
Április 1–3. 7. Kémikus Diákszimpózium Pécs
Április 15. Magyar Magnézium Szimpózium Budapest
Május 6–8. Irinyi János Országos Közép- Miskolc

iskolai Kémiaverseny
XXXIII. Kolorisztikai Szimpózium

Május Biztonságtechnika Konferencia Siófok
Május 22–25. MKE 1. Nemzeti Konferencia Sopron
Augusztus 31. – szept. 3. 4th European Conference on

Chemistry for Life Science Budapest
Szeptember 18–21. Conferentia Chemometrica 2011 Sümeg
Szeptember 28–30. Interfaces’11 Sopron
Október 5–7. Környezetvédelmi és Analitikai 

Technológiai Konferencia
és 54. Spektrokémiai Vándorgyűlés Sümeg

Október Őszi Radiokémiai Napok
November Kozmetikai Szimpózium Budapest
November Hungarocoat 2011 Budapest

MKE egyéni tagdíj (2011)
Felhívjuk mindazok szíves figyelmét, akik a 2011. évi tagdíjukat
még nem fizették be, hogy a tagdíj összege az egyes tagdíj-kate-
góriák szerint az alábbi:

● alaptagdíj: 7000 Ft/fő/év
● nyugdíjas (50%): 3500 Ft/fő/év
● ifjúsági tag (25%): 1750 Ft/fő/év
● gyesen lévő (25%): 1750 Ft/fő/év

Tagdíj-befizetési lehetőségek:
● banki átutalással 
(az MKE CIB banki számlájára: 10700024-24764207-51100005)

● csekken (sárga csekket az MKE Titkárság küld, ill. innen kérhető)
● személyesen (MKE-pénztár, 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 formájá-
ban továbbítja az MKE-nek, ez a lista szolgálja a tagdíjbefizetés nyil-
vántartását.

Tagdíj-információ a fizetési hátralékban lévők számára:

Jelölések egyesületi díjakra
Hagyományosan az MKE éves rendes Küldöttközgyűlésén, 2011 júniu-
sában kerül sor az egyesületi elismerések kiosztására. Az MKE Alap-
szabálya IV. 7.§ (2) bekezdése szerint: „Egyesületi elismerésre vonatkozó
javaslatot tehet a szakosztály (ezen belül szakcsoport), a területi szerve-
zet, vagy a munkahelyi csoport vezetője a szervezet vezetőségének ja-
vaslata alapján, valamint az Egyesületnek [az Alapszabály] 20.§ (1) be-
kezdésében felsorolt bármely vezető tisztségviselője.” Utóbbiak az elnök,
az alelnökök, a főtitkár, a főtitkárhelyettesek, az Intézőbizottság tagjai,
a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai, az Etikai Bizottság elnöke és tag-
jai, valamint az ügyvezető igazgató. 

Jelölés az MKE Díjszabályzat 2. melléklete szerinti JAVASLATI LAP ki-
töltésével tehető, amely letölthető az MKE honlap (www.mke.org.hu)
„Díjak, díjazottak>Díjszabályzat>MKE Díjszabályzat 2. mellék-
let” menüből.
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2010-ben (Ft/fő) 2009-ben (Ft/fő) 2008-ban (Ft/fő)
Alaptagdíj 7000 6500 6000
Nyugdíjas 3500 3250 3000
Ifjúsági tag 3500 3250 3000
Gyesen lévő 3500 3250 3000

Egyesületünk minden tagja saját maga is ellenőrizheti tagdíjbefizetése-
inek helyzetét az MKE-honlap (www.mke.org.hu) „Tagnyilvántartás” me-
nübe történő belépéssel és egyéni tagnyilvántartó lapja „tagság és díjfi-
zetés nyilvántartó” oldalának megnyitásával. Az egyéni tagnyilvántartó
lapon a személyes adatok (online) pontosítására is van lehetőség. 

MKE Titkárság

Ismét támogathatja személyi jövedelemadója 1 százalékával 
a Magyar Kémikusok Egyesületének közhasznú céljait.

Tájékoztatjuk tisztelt tagtársainkat, hogy személyi jövedelemadójuk
1 százalékának felajánlásából idén 1 574 559 forintot utal át az APEH
Egyesületünknek.

Köszönjük felajánlásaikat, köszönjük, hogy egyetértenek a kémia
oktatásáért és népszerűsítéséért kifejtett munkánkkal. A felajánlott
összeget ismételten a hazai kémiaoktatás feltételeinek javítására, a Kö-
zépiskolai Kémiai Lapok, az Irinyi János Országos Középiskolai Ké-
miaverseny, valamint a Kémiatanári Konferencia és a 2010-ben má-
sodszor megszervezett Kémiatábor egyes költségeinek fedezésére hasz-
náltuk fel, valamint arra a célra, hogy kiadványaink (KÖKÉL, Magyar
Kémikusok Lapja, Magyar Kémiai Folyóirat) eljussanak minél több,
kémia iránt érdeklődő, határon túli honfitársunkhoz. 

Ezúton is kérjük, hogy a 2010. évi SZJA bevallásakor – értékelve tö-
rekvéseinket – éljenek a lehetőséggel és személyi jövedelemadójuk
1%-át ajánlják fel az erre vonatkozó Rendelkező nyilatkozat kitöltésé-
vel.

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

Az MKE adószáma: 19815819-2-41.

2011 a „Kémia Nemzetközi Éve”. Egyesületünk a „Kémia Nemzetközi
Éve – 2011” programjai között kiemelt hangsúlyt fektet a kémia nép-
szerűsítésére, a hazai kémiaoktatás feltételeinek javítására, a tehet-
séggondozó tevékenységre (Középiskolai Kémiai Lapok, Irinyi János
Országos Középiskolai Kémiaverseny, VII. Kémikus Diákszimpózium
– Pécs, a 2011-ben harmadszor szervezendő Kémiatábor). Terveink
szerint a személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásából befolyó
összeget a „Kémia Nemzetközi Éve – 2011” programok 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.

1%



ságok elnökei; a szakosztályok (szakcsoportok), területi szervezetek el-
nökei és titkárai; a munkahelyi csoportok elnökei és/vagy titkárai. Az
állandó bizottságok elnökeit a tisztújító Küldöttközgyűlés, a többi
egyesületi tisztségviselőt az adott egyesületi szervezet tisztújító tag-
gyűlése választja meg 4 évi időtartamra.

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

5. Egyesületi tisztségre csak MKE-tag választható meg! Egyesületi
tagnak tekinthető, aki a tárgyévi tagdíjat (új belépő), de leg-
alább a tárgyévet megelőző évi tagdíjat már befizette. Az egye-
sületi tisztségre megválasztandó személytől elvárt, hogy a vá-
lasztás előtt a tárgyévi MKE-tagdíjat befizesse.

6. Tisztújító taggyűlések a szakosztályoknál (szakcsoportoknál), területi
szervezeteknél és munkahelyi csoportoknál:
● A tisztújító taggyűlésekre az MKE tisztújító Küldöttköz-

gyűlését megelőző időszakban kerül sor (az MKE tisztújító
Küldöttközgyűlése várhatóan 2011. júniusban lesz). 

● A szakosztály (szakcsoport) és a területi szervezet tisztújító tag-
gyűlése titkosan (a munkahelyi szervezet tisztújító taggyűlése nem
feltétlenül titkosan) választ vezetőséget.

● A szakosztály (szakcsoport), területi szervezet és munkahelyi cso-
port 4 évre elnököt, vezetőséget, valamint a Küldöttközgyűlésre
küldöttet/küldötteket választ. A szakosztályhoz tartozó szakcso-
port(ok) nem, csak a szakosztály választ küldöttet. Adott egyesü-
leti szervezet küldötteinek számára vonatkozó szabály, hogy min-
den megkezdett 100 tag után 1 fő küldött választható.

● A szakosztály (szakcsoport), területi szervezet és munkahelyi cso-
port vezetősége a tagjai köréből titkárt és más tisztségviselőket vá-
laszthat.

● A szakosztály (szakcsoport) és területi szervezet tisztújító taggyű-
lésének helyét és időpontját az MKE-honlapon (www.mke.org.hu)
meg kell jelentetni. A munkahelyi csoportok tisztújító taggyűléseire
nézve ez nem kötelező.

7. A tisztújító Küldöttközgyűlésen a már előzetesen megválasztott kül-
dött/küldöttek képviselik az egyesületi szervezetet.

Kovács Attila főtitkár

Javaslatok a következő elismerésekre tehetők:
Than Károly Emlékéremre olyan MKE-tagra vonatkozóan, aki az egye-

sületi élet fejlesztésében több éven át kiemelkedő tevékenységet fejtett ki.
Pfeifer Ignác Emlékéremre olyan MKE-tagra vonatkozóan, aki a

vegyiparban (beleértve a gyógyszeripart) hosszú ideig (minimum 20 év)
példamutató és eredményekben gazdag munkájával valamely iparág, vál-
lalat vagy vezetése alatt álló részleg fejlődését számottevően elősegítette. 

Preisich Miklós-díjra olyan MKE-tagra vonatkozóan, aki az egye-
sületi életben és a vegyiparban (beleértve a gyógyszeripart) hosszú éve-
kig kiemelkedő tevékenységet folytatott. 

Kiváló Egyesületi Munkáért oklevélre olyan MKE-tagra vonatko-
zóan, aki kiemelkedő társadalmi munkát végez az Egyesületben és mi-
nimum 5 éve (megszakításmentesen) tag. 

Wartha Vince Emlékéremre olyan MKE-tagra vonatkozóan, aki
írásos pályázattal bizonyítja, hogy a vegyészmérnöki alkotás terén ki-
emelkedő tevékenységet fejtett ki. A pályázatot több MKE-tagból álló
csoport is benyújthatja. A pályázati feltételek a www.mke.org.hu honla-
pon olvashatók.

A jelölések beküldési határideje 2011. március 31.
A kitöltött JAVASLATI LAP, illetve a Wartha Vince Emlékéremre történő
jelölés pályázata beküldhető:

elektronikusan, e-mail: androsits@mke.org.hu,
faxon: 06 1 201 8056,
levélben: Magyar Kémikusok Egyesülete (1015 Budapest Hattyú u.

16.), ahol személyesen is leadható(k) a jelölés/jelölések.
Az MKE-tagsággal kapcsolatban felvilágosítással tud szolgálni Süli

Erika (MKE Titkárság), telefon: 06 1 201-6883, e-mail: mkl@mke.org.hu.
Magyar Kémikusok Egyesülete

Tisztújító ülések

2011. március 31-én 14 órakor a Gumiipari Szakosztály tisztújító ülést
tart. Helyszín a Magyar Kémikusok Egyesülete Irodája (1015 Budapest
Hattyú u. 16.). Az ülésre minden érdeklődőt szeretettel várunk!

2011. március 30-án 14 órakor a Ásványolaj és Petrolkémiai Szakosztály
tisztújító ülést tart. Helyszín a Magyar Kémikusok Egyesülete Irodája
(1015 Budapest Hattyú u. 16.).
Napirendi pontok:

I. Budai Iván MAVESZ igazgató előadása: EU vegyipar/magyar
vegyipar: kilábalás a válságból, 2011. évi kilátások

II. A vezetőség beszámolója a 2007–2010-es periódus munkájáról.
III. A jelölőbizottság elnöke előterjeszti a jelölteket a következő 4 éves

ciklusra
IV. Választás

Az ülésre minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A HÓNAP HÍREI

Tisztújítási útmutató 
1. A négyévenként esedékes, következő tisztújításokra 2011-ben kerül sor.

A tisztújítások során megválasztásra kerülnek az Egyesület tisztség-
viselői és vezető tisztségviselői (kivéve ügyvezető igazgató).

2. A tisztújításban érintett vezető tisztségviselők: az elnök; a két alelnök;
a főtitkár; a két főtitkárhelyettes (egyik egyben a Műszaki Tudományos
Bizottság elnöke, a másik egyben a Gazdasági Bizottság elnöke); az In-
tézőbizottság 7 tagja; a Felügyelő Bizottság elnöke, 2 tagja és 2 pót-
tagja; az Etikai Bizottság elnöke, 2 tagja és 2 póttagja. Őket a tisztújí-
tó Küldöttközgyűlés választja meg 4 évi időtartamra. 

3. A tisztújításban érintett egyesületi tisztségviselők: az állandó bizott-
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Tisztelt Kolléga!
A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság 

Gyógyszeranalitikai Szakosztálya
2011. április 7–9. között rendezi meg a

XXXVII. GYÓGYSZERANALITIKAI 
TOVÁBBKÉPZŐ KOLLOKVIUMOT.

A rendezvény helyszíne: Hotel Pelion, Tapolca
A kollokvium tudományos programján a következő témák sze-
repelnek:
1. nap A szívre és vérkeringésre ható gyógyszerek anali-

tikája
2. nap Gyógyszeranyagok, gyógyszerkészítmények szeny-

nyezésvizsgálata – nyomnyi szennyezők
3. nap A beszállítóváltás gyógyszerbiztonsági kérdései a

gyógyszergyártó, a nagykereskedelem és a hatóság szem-
szögéből

A HÓNAP HÍREI

Középiskolai diák vagy? Érdekel a kémia? Gondoltál már arra,
hogy hasznosíthatod további tanulmányaidban, munkád során?
Ha igen, Neked szól a következő pályázati felhívás.

Az ENSZ Közgyűlése 2011-et a Kémia Nem-
zetközi Évévé nyilvánította. A Magyar
Vegyipari Szövetség – a magyar vegyi-
pari vállalkozások érdekképviseleti szerve-
zete – ebből az alkalomból pályázatot hir-
det középiskolai tanulók számára.

A pályázat célja egy olyan, legfeljebb 15
A4 oldal (kb. 30 ezer karakter) terjedelmű dolgozat készítése,
„KELL NEKÜNK VEGYIPAR?” címmel, amely bemutatja a
kémia, a vegyipar jelentőségét, nélkülözhetetlenségét a társa-
dalom, különösen a fiatalok mindennapi élete szempontjából, a
kémiával, vegyiparral szemben kialakult társadalmi előítéletek
csökkentése érdekében.

A pályázaton részt vehet minden középiskolai tanuló, füg-
getlenül az iskola típusától. A pályázatot a következő címre kell
beküldeni: Magyar Vegyipari Szövetség, 1036 Budapest, Bé-

csi út 85. (levélben), vagy  kozpont@mavesz.hu (elektroni-
kusan).

A pályázat beküldésének határideje: 2011. április 15.
A pályázaton fel kell tüntetni a pályázó nevét, lakcímét, elér-

hetőségét (e-mail/telefon), a középiskola nevét és címét és azt,
hogy a beküldő melyik osztályba jár. A borítékon vagy az e-
mail üzenet tárgyában kérjük feltüntetni: „PÁLYÁZAT”.

A pályázat díjazása:
1. díj: 1 db ASUS eeePC netbook
2. díj: 1 db SAMSUNG S5230 kártyafüggetlen mobiltelefon
3. díj: 1 db ALCOR Zed5 MP3/MP4 lejátszó 4GB

Ezenkívül a legjobb tíz pályázat beküldőjét a Magyar Vegyi-
pari Szövetség vendégül látja egy egész napos kirándulásra,
amelynek keretében sor kerül egy jelentős magyar vegyipari lé-
tesítmény helyszíni bemutatására, megismerésére.

A pályázatokat a Magyar Vegyipari Szövetség elnöksége ér-
tékeli, és a nyerteseket 2011. május 12-ig írásban értesíti. A pá-
lyázattal kapcsolatosan további felvilágosítást ad munkaidőben:
Szikszay Gábor a 06 20 293 7460 telefonszámon.

2011 – A KÉMIA NEMZETKÖZI ÉVE

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

XXXVII. GYÓGYSZERANALITIKAI TOVÁBBKÉPZŐ KOLLOKVIUM
Tapolca, 2011. április 7–9.

Jelentkezési lap, részvételi díjak, a részletes tudományos prog-
ram és további információk megtekinthetők az MGYT honlap-
ján (www.mgyt.hu). Jelentkezési határidő: 2011. március 15.

Továbbképzés: A rendezvény akkreditálása a tesztvizsgával
záruló kollokvium gyógyszerész-továbbképzéssé minősítése
céljából folyamatban van. A kapható továbbképzési pontszám
20 kreditpont. Őszintén reméljük, hogy üdvözölhetjük Önt és
munkatársait a továbbképző kollokviumon, mely alkalmat nyújt
a gyógyszerészeti tudomány gyógyszerminőséggel kapcsolatos
legújabb eredményeinek és problémáinak megismerésére és
megvitatására. Egyben kellemes környezetben lehetőséget nyújt
kötetlen eszmecserére, baráti beszélgetésekre és kikapcsoló-
dásra is.

Az MGYT Gyógyszeranalitikai Szakosztály Vezetősége és a Szer-
vezők nevében tisztelettel köszönti:

Vitányiné dr. Morvai Magdolna Dr. Kőszeginé dr. Szalai Hilda Dr. Völgyi Gergely
elnök alelnök titkár

telefon: 06-28-532-118 telefon: 886-9300 telefon: 476-3600/53023
e-mail: magdolna.morvai@teva.hu e-mail: hszalai@ogyi.hu e-mail: volger@gytk.sote.hu






