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Tavaly szeptemberben, amikor Richter Gedeont történelmi üzletemberré választották,
az elődeinkre emlékező konferencia szünetében a szakma megjelent jeles képviselői-
vel arról beszélgettünk, hogy napjaink középiskolásait szinte egyáltalán nem, vagy alig
érdekli a kémia. A lehetséges okok egyike talán az, hogy a kötelező fontos, de „száraz”
tananyag mellett nem mutatják be a kémia szépségét, jelentőségét az élet valamennyi te-
rületén. Bevallom, én magam is így voltam ezzel tizenéves koromban, így hát érdekes
módon nem tanáromnak, illetve a kémia iránt érzett kötődésemnek, hanem sokkal in-

kább szüleimnek köszönhetem, hogy ma éppen egy gyógyszergyárban dolgozom. 
Kár lenne tagadnom, hogy kicsit megértem a pályaválasztás előtt állókat. A sajtó rendszeres témája

a környzetszennyezés, nem is oly régen a szörnyű pusztításokat okozó vörösiszap-katasztrófáról tudósí-
tott. Mindezért nem kis mértékben a kémia is felelős. Sajnos, arról már kevésbé szól a fáma, hogy ezek
a környezeti szennyezések hogyan, miképpen, ha úgy tetszik, milyen kémiai anyagok segítségével szűn-
nek meg. Felmerül a kérdés, mi lenne velünk napjainkban a kémia hathatós segítsége nélkül. Erre a szak-
emberek egybehangzó válasza: 150 év előtti állapotok és technikai színvonal.

Nehéz lenne felsorolni az élet azon területeit, ahol a kémiának meghatározó szerepe van. Kölönböző
növényvédő szerek, műtrágyák, élelmiszerek, műanyagok, és itt vannak még napjaink talán legfontosabb
anyagai, a benzin, a gáz, a fémek – a hadi és gyógyszeripar termékeiről nem is beszélve. 

Kutatóintézeti és gyári laboratóriumokban mára sok tízezer vegyész dolgozik a legfejlettebb technikai
feltételek mellett az új és még hatásosabb készítmények előállításán, miután újabb és újabb betegségek
tűnnek fel, a gyógyszeripar tehát nem marad feladat nélkül. A kémia az egészségügyi ellátásban, annak
egész vertikumában megtalálható, nélkülözhetetlen.

A kémiai tudomány és az eredményét hasznosító iparágak – elsősorban a vegyipar – vitathatatlanul
nagymértékben járultak hozzá az emberiség életkörülményeinek javításához és anyagi jólétének emelé-
séhez. A növekvő létszámú emberiség a vegyipar termékei nélkül ma már nem tudna boldogulni, mind
nagyobb mértékű és sokrétűbb anyagfelhasználási igényét nem tudná kielégíteni. A természetben talál-
ható anyagok sokoldalú átalakításával, valamint mind több – a természetben elő nem forduló – anyag
szintetikus úton történő előállításával létrehozott termékek nélkül nehezen tudnánk mindennapi éle-
tünket elképzelni.

Tisztelt Olvasók! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ezúttal én köszönthetem Önöket. Kérem, fo-
gadják szeretettel legújabb számunkat, melyben két cég, a PannonPharma és Poli-Farbe mutatkozik be
,,A kémia kiválóságai” sorozatunkban, interjút olvashatnak Szépvölgyi Jánossal a Gábor Dénes-díj kap-
csán, valamint sok más érdekes téma mellett szó esik a napjainkban talán még fontosabbá váló munka-
védelemről is. 

A lap megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatja

Nagy Gábor
szerkesztő
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– Anyagtudományi, később környezetvé-
delmi, ipari hulladékhasznosítási kutatá-
saitokkal nemzetközi elismertségre tettetek
szert. Eredményeitek mennyire alapkutatás
vagy alkalmazott kutatás jellegűek?

� Köszönöm a kérdést, mert a kémiai és
technológiai kutatások egyik fontos alap-
problémáját érinti. Úgy gondolom, hogy az
ún. alap- és alkalmazott kutatásokat már
korábban is, napjainkban pedig különösen
inkább kategorizálási céllal, mintsem ér-
demi alapon lehet megkülönböztetni. Nem
tudok elképzelni sikeres technológiai ku-
tatást vagy fejlesztést megfelelő tudomá-
nyos ismeretek nélkül. Ugyanakkor a „tisz-
tán” új tudományos ismeretek megszerzé-
sére irányuló (alap)kutatásnak is mindig
vannak – sokszor persze áttételes és látszó-
lag nem nyilvánvaló – gyakorlati vonatko-
zásai. A kérdésre tehát az a válaszom,
hogy is-is, azaz a legtöbb eredményünk-
nek vannak mind alap-, mind alkalmazott
kutatási vonatkozásai, amelyek relatív sú-
lya persze témánként más és más lehet.

– Pályádon a kétfajta kutatás hogyan
viszonyult egymáshoz? Mikor melyik volt a
meghatározóbb egyetemi vagy kutatóinté-
zeti pályád során, vagy mindig szerves
egységük valósulhatott meg munkádban?

� Az előző kérdésre adott válaszom ta-
lán már utal arra, hogy szakmai munkám-
ban – kezdetben talán ösztönösen, később
azonban már tudatosan – mindig is a két-
féle közelítésmód valamiféle egységére tö-
rekedtem. Ebben nagy szerepet játszott,
hogy annak idején a Veszprémi Vegyipari

Egyetemen ilyen szellemben oktattak ben-
nünket. Talán elég, ha Bodor Endre, László
Antal, Szolcsányi Pál vagy Straub Gyula ne-
vét említem ennek alátámasztására. Hoz-
zájárult ehhez az alapálláshoz az is, hogy
szakmai pályafutásom során dolgoztam
egyetemen, iparvállaltnál és kutatóintézet-
ben, és eközben sokféle, meglehetősen kü-
lönböző jellegű szakmai és tudományos
problémával találkoztam. E problémák sike-
res kezeléséhez a legtöbbször az kellett, amit
az egyik amerikai világcég jelmondatában
a következőképpen fogalmaztak meg: „Sol-
ving of real problems starting from first
principles.” Azaz szabad fordításban: gya-
korlati problémákat is alapelvekből kiin-
dulva kell megoldani. Hogy ezt végül is mi-
lyen mértékben sikerült megvalósítanom,
nem nekem kell eldönteni.

– Magyarországon az innováció folya-
mata az utóbbi években lelassulni látszik.
Már a találmányi bejelentések, szabadal-
mak száma is jelentősen csökkent, de kü-
lönösen a teljes innovációs folyamatot be-
járó, a megvalósuló jelentős gazdasági ered-
ményt hozó új termékek számában drasz-
tikus a csökkenés. Mi erről a véleményed?

� Finoman fogalmaztál, amikor a „le-
lassulni látszik” kifejezést használtad. Nem-
csak úgy látszik, hanem valóban le is las-
sult. Ennek számos oka van. Az egyik okot
lehet akár történelminek is nevezni. Ma-
gyarországon hosszú idő óta nem műkö-
dik jól az innovációs folyamatnak az a ré-
sze, amelynek feladata az új kutatási-fej-
lesztési eredmények technológiai és ipari

gyakorlatba történő átültetése volna. Rész-
ben kutatás- és iparmenedzselési okok,
részben a kockázati tőke hiánya miatt. A
világgazdaságban és a hazai gazdaságban
az utóbbi években tapasztalható válságtü-
netek is hozzájárultak az említett kedve-
zőtlen folyamatokhoz. Nemcsak a vállala-
tok, vállalkozások innovációs hajlandósá-
ga csökkent, hanem az utóbbi másfél év-
ben gyakorlatilag nem működik az a rész-
ben állami finanszírozással működtetett
korábbi K+F+I pályázati rendszer, amely
– minden problémája ellenére – ösztönöz-
te a cégek és a kutatással és fejlesztéssel
foglakozó intézmények együttműködését.
Ennek már akár rövid távon is súlyos kö-
vetkezményei lehetnek, nemcsak az érin-
tett intézmények működésében, hanem a
gazdasági válság következményeinek keze-
lésében is. Sokan idézték már a japán pél-
dát: az 1990-es évek közepén kezdődött gaz-
dasági recesszióból éppen a kutatásra és
műszaki fejlesztésre fordított összegek eme-
lésének eredményeként találták meg a ki-
vezető utat.

– Az anyagtudomány, a nanotechnoló-
gia a kémiának az egyik leggyorsabban fej-
lődő területe. Ti mely szegmensében próbál-
tok meg maradandót alkotni?

� Intézetünkben elsősorban nanoanya-
gok előállítási és alkalmazási lehetőségei-
nek kutatásával foglalkozunk. Szélesebb
értelemben megfogalmazott tudományos
célunk összefüggések megállapítása a vizs-
gált anyagi rendszerek összetétele, mikro-
szerkezete, tulajdonságai és előállítási mód-

A gyakorlati problémákat is
alapelvekből kiindulva lehet
megoldani 
Beszélgetés Szépvölgyi János Gábor Dénes-díjas vegyészmérnökkel

Szépvölgyi János vegyészmérnök a Pannon Egyetem professzora, az MTA Kémiai Kutatóközpont Anyag- és Környe-
zetkémiai Intézetének igazgatója. Kutatási eredményeit 160 tudományos közleményben, 26 tanulmányban, 12 könyv-
fejezetben publikálta. Feltalálóként 38 szabadalom társszerzője. 2010-ben Gábor Dénes-díjjal tüntették ki. A teljes-
séghez hozzátartozik, hogy Szépvölgyi János lapunk szerkesztőbizottságának elnöke is immáron több mint tíz éve.
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szerei között. Minél többet tudunk meg
ugyanis ezekről a kapcsolatokról, annál
nagyobb esélyünk van arra, hogy elő tu-
dunk állítani előre meghatározott tulaj-
donságú (most divatos angol kifejezéssel:
taylor-made) anyagokat, amelyek révén
csökkenteni lehet az ipari és egyéb tech-
nológiák anyag- és energiaigényét, és ame-
lyek új alkalmazási lehetőségeket is meg-
nyithatnak. Az általunk vizsgált modell-
rendszerek között fémek, kerámiák, poli-
merek és társított anyagok egyaránt meg-
találhatók. Foglalkozunk mind tömbi anya-
gok, köztük nanoporok szintézisével, mind
felületi rétegek és bevonatok kialakítási le-
hetőségeinek kutatásával. Az alkalmazott
szintézismódszerek között hangsúlyos sze-
repet kapnak a nagy energiasűrűségű te-
rekben (termikus és hideg plazmákban,
ion- és atomsugarakban) végzett anyag-
átalakítások.

– Nem kevésbé fontos ma környezetünk
védelme. A fenntartható fejlődés környe-
zetbarát technológiák kidolgozását igény-
li és a hulladékok hasznosításának megol-
dását a mérnöki munka elkerülhetetlen
feladatává teszi. Ti ezen a területen is mun-
kálkodtok. 

� A fenntarthatóság a fejlett gazdaságú
országokban már napjainkban is az egyik
központi kérdés, és a kevésbé fejlett gaz-
daságokban is előbb-utóbb felmerülnek ez-
zel kapcsolatos problémák. Történelmileg
viszonylag rövid időn belül szembesülni
fogunk a természeti erőforrások, így a víz-
készletek, az alapanyagok és az energia-
források korlátozott mennyiségével egyfe-
lől, másfelől pedig a természeti környezet

túlzott megterheléséből adódó káros kö-
vetkezményekkel. Környezetbarát techno-
lógiák kidolgozásával mind a bemeneti,
mind a kilépő oldalon (a nyersanyag- és
energiaigények csökkentése, illetve a mel-
léktermék- és hulladékképződés vissza-
szorítása révén) csökkenteni lehet a kör-
nyezeti hatásokat. E kutatásoknak ez ad kü-
lönleges jelentőséget. 

Ami a hulladékok hasznosítását illeti,
egy idézettel kezdeném a választ: „A hulla-
dék addig hulladék, amíg annak tekintjük
azt. Egyébként pedig nyersanyag.” Az ipa-
ri és egyéb hulladékok kezelése két szem-
pontból is fontos: egyrészt amiatt, hogy
többségük anyag- és energiabanknak, az-
az másodlagos erőforrásnak tekinthető,
másrészt azért, mert elhelyezésük, különö-
sen a veszélyes hulladékoké, környezetter-
helést okoz, esetenként környezeti veszély-
forrást jelent. 

Intézetünkben a 80-as évek elejétől fog-
lalkozunk hulladékok hasznosítási lehető-
ségeinek kutatásával. E munka kapcsán vi-
szonylag hamar rájöttünk arra: nem ele-
gendő, ha egy-egy hulladékfajtát – külön-
böző fizikai, kémiai és egyéb módszerekkel
– a környezetet kevéssé terhelő anyaggá
alakítunk át, és utána ezt tároljuk tovább.
Ehelyett törekedni kell arra, hogy a hulla-
dékokból lehetőség szerint értékes termé-
keket állítsunk elő. Ezzel két legyet üthe-
tünk egy csapásra: nemcsak „eltüntetünk”
egy hulladékot, hanem a belőle előállított
termékek értékesítése fedezheti, jó esetben
meg is haladhatja a feldolgozás költségeit. 

Jelenleg is több hulladékártalmatlaní-
tással, illetve hasznosítással kapcsolatos té-

mát művelünk. Ezek közül kettőt szeret-
nék megemlíteni. Az egyik téma klórtar-
talmú szerves anyagokkal szennyezett ta-
lajok tisztítása kombinált fizikai és kémiai
módszerekkel. A másik, nemzetközi együtt-
működésben kutatott téma hulladékgu-
mik pirolízise, majd a pirolízismaradék
feldolgozása kerámiai alapanyaggá és eb-
ből szennyezett vizek szűrésére alkalmas
membránok előállítása. A projektben mi a
pirolízismaradék termikus plazmában tör-
ténő átalakításával foglalkozunk.

– Neved a közelmúlt egyik nagy környe-
zeti katasztrófájával, az ajkai „vörösiszap-
áradással” kapcsolatban országosan is is-
mertté vált. Az MTA elnöke Téged kért fel
a szakértői bizottság vezetésére. Mi volt a
feladatotok? Mennyi időre szólt a megbí-
zatásotok? Mi lett az eredménye a tényke-
déseteknek? Hasznosította-e a kormányzat
a bizottság megállapításait?

� Szívesen kihagytam volna az életem-
ből ezt az ismertté válást. Aki akár csak a
médiában is látta, mi történt Ajka környé-
kén 2010. október 4-én és utána, megérti
ezt. Ami a kérdéseidet illeti, megpróbálok
röviden válaszolni rájuk.

A katasztrófa másnapján (október 5-én
reggel) a BM Katasztrófavédelmi Főigaz-
gatóságának vezetője megkereste az MTA
elnökét azzal a kéréssel, hogy az Akadé-
mia állítson össze egy olyan szakértői csa-
patot, amely szakmailag kompetens mó-
don segíteni tudja a katasztrófa következ-
ményeinek kezelését, a további károk el-
hárítását és a későbbi kármentesítést. Pá-
linkás József október 5-én 10 órára össze-
gyűjtött egy vegyészmérnökökből, talajta-
ni szakemberekből és ökológusokból álló,
9 fős szakértői gárdát, és ennek vezetésé-
vel engem bízott meg. Azonnal leutaztunk
a katasztrófa helyszínére, és korábbi isme-
reteink, valamint helyszíni tapasztalataink
alapján délután 3 órára megfogalmaztunk
egy ajánlás-sort a helyzet kezelésére. Ezt
az összeállítást azonnal eljuttattuk a Kor-
mányzati Koordinációs Bizottság Tudomá-
nyos Tanácsához (KKB TT). Ennek vezető-
je, Németh Tamás, az MTA főtitkára aján-
lásainkat még aznap a Kormány elé terjesz-
tette. Az ajánlásokat a Kormány változatás
nélkül elfogadta a kárelhárítás vezérlőel-
veként. Ettől kezdve a szakértői bizottság
a KKB TT-n keresztül folyamatosan is tá-
mogatta a katasztrófavédelem munkáját.
A bizottsághoz néhány napon belül csatla-
koztak más szakértői csoportok is, a Pan-
non Egyetemről, a BME-ről, a Károly Ró-
bert Főiskoláról, a Nyugat-magyarországi
Egyetemről és a Semmelweis Egyetemről.
Már a katasztrófa másnapján a helyszínen

A Gábor Dénes-díj átadásán (balról jobbra): Garay Tóth János, a Novofer Alapítvány
kuratóriumának elnöke, Szépvölgyi János és Pálinkás József, az MTA elnöke
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vettünk vörösiszap- és talajmintákat, amit
később további mintavételek és természe-
tesen elemzések követtek. Ezzel párhuzamo-
san a Pannon Egyetem munkatársai vizs-
gálták a felszíni vizek és a levegő szennye-
ződését, és méréseket végeztek a sugár-
terhelés mértékére, jóllehet az sehol nem
haladta meg a háttérértékeket. Ily módon
elsősorban a közvetlen környezetterhelés-
ről szolgáltattunk információkat a kataszt-
rófavédelemnek. Emellett folyamatos ta-
nácsadást is végeztünk a védekezéssel és a
kármentesítéssel kapcsolatban. Fontos fel-
adatunk volt, hogy a szakmai körökön túl-
menően a szélesebb közvélemény, köztük
elsősorban a katasztrófa által érintett la-
kosság tájékoztatásában közreműködjünk.
A szakértői bizottság munkáját mind a
KKB TT, mind a katasztrófavédelem veze-
tői utólag hasznosnak és eredményesnek
minősítették.

A bizottság 2010. november végéig mű-
ködött aktívan, addig, amíg egy hazai kör-
nyezetvédelmi cég állami megbízást nem
kapott a mezőgazdasági területekre kiöm-
lött vörös iszap összegyűjtésére. 

Visszatekintve erre az időszakra, elmond-
hatom, hogy nagy kihívást jelentő, de szak-
mailag és emberileg is sok tapasztalatot
adó periódusa volt életemnek. 

–  Olvasóink a lapból is tudhatják, hogy
odafigyeltek a kémia iránti érdeklődés fel-
keltésére a fiatalok körében. Ennek érde-
kében szervezitek visszatérően középisko-
lások részére a népszerű nyári táborokat.
Mi is ez tulajdonképpen?

� A nyári kémiai diáktábor megszerve-
zését én kezdeményeztem, de őszintén
meg kell mondanom, hogy az ötlet nem
eredeti. 2008 őszén egy konferencián hal-
lottam három középiskolás fiatal előadá-
sát, akik abban az évben az MTA Műszaki
Fizikai és Anyagtudományi Intézete által
szervezett nyári fizikus táborban végzett
munkájukról számoltak be. A fiatalok ott
mutatott teljesítménye indította el a gon-
dolatot, hogy kémiából nekünk is szervez-
ni kellene egy hasonló tábort. A gondolat
2009 elején kezdett testet ölteni, amikor in-
tézetünk tudományos titkára, Lendvayné
Győrik Gabriella nekilátott a tábor szerve-
zésének. Mindaz, ami ezen a területen az
utóbbi két évben történt, döntően az ő ál-
dozatos munkájának köszönhető. Eddig
két alkalommal, 2009-ben és 2010-ben ren-
deztük meg az „AKI Kíváncsi Kémikus”
elnevezésű középiskolás szakmai tábort.

A tábor munkájában pályázás után le-
hetett részt venni. A jelölteknek az általunk
felajánlott témakörökben kellett egy rövid
esszét összeállítaniuk, és egy motivációs le-
velet is kellett küldeniük, amelyben leírják,
miért kívánnak az adott témával foglal-
kozni. A beküldött anyagokat mindkét év-
ben vezető kutatókból álló szakértői bi-
zottság értékelte, és állított fel sorrendet a
pályázatok között. Ennek alapján 2009-ben
25, 2010-ben 35 diákot hívtunk meg a tá-
borba. A jelentkezők száma mindkét év-
ben több mint kétszerese volt a tervezett
létszámnak. Az ország minden részéből,
sőt a határon túlról is jelentkeztek diákok.

Az első évben csak a mi intézetünk fogad-
ta a gyerekeket, a második évben már csat-
lakozott hozzánk a Kutatóközpont többi
intézete is.

A táborban négy napon keresztül labo-
ratóriumokban dolgoztak a résztvevők az
általuk választott témában, és az ötödik
napon egy minikonferencián számoltak be
a végzett munkáról. A legszínvonalasabb
munkákat bemutató diákoknak felajánlot-
tuk, hogy eredményeiket folyóiratokban is
megjelentethetik. A két év alatt ily módon
20-nál több közlemény jelent meg a nyári
táborban végzett munkáról, a Magyar Ké-
mikusok Lapjában, a Természet Világában,
az Élet és Tudományban és a Műanyag és
Gumiban. A táborokkal kapcsolatban to-
vábbi információk intézetünk honlapján
(www.chemres.hu/aki) találhatók.

A puszta tényeken túl el kell mondanom,
hogy munkatársaimmal együtt nagyon jó
benyomásokat szereztünk a tábor ideje alatt
és azt követően is. Érdeklődő, a világra
nyitott, ugyanakkor nagyon céltudatos fi-
atalokkal ismerkedtünk meg, akik sokszor
már egyetemi szintű kémiai ismeretekkel
rendelkeznek. Intellektuális felüdülést je-
lentett a társaságukban eltöltött idő. Na-
gyon remélem, hogy ők is hasznosnak és
érdekesnek tartották a nálunk töltött egy
hetet. Mindenesetre a tőlük kapott vissza-
jelzések, valamint az, hogy közülük néhá-
nyan a mai napig visszajárnak hozzánk
kutatómunkára, erre utalnak.

– Köszönöm a beszélgetést.
Kiss Tamás

„AKI Kíváncsi Kémikus” nyári kutatótábor 
középiskolásoknak 2011-ben is
A korábbi eredményes kutatótáborok után az idén harmadik alkalommal várjuk a kémia iránt
érdeklődő középiskolásokat az MTA Kémiai Kutatóközpontba.

A kutatótábor időpontja: 2011. június 26. – július 2.
Helyszíne: Budapest, Pusztaszeri út 59–67.
A jelentkezéssel és a pályázással kapcsolatos további információért keresse a http://www.

chemres.hu/aki/Hun/kutatotabor2011.htm honlapot, vagy írjon az aki@chemres.hu e-mail címre.

Folyékony nitrogénnel hűtjük 
a rendszert

Katalitikus kísérletek A miniszimpózium szünetében
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z elmúlt évtizedben egyre szélesebb körű alkalmazást nyert a
mikrohullámú (MW) besugárzással elősegített reakciómeg-

valósítás, a „microwave-assisted organic synthesis (MAOS)”. Az
előnyöket és a gyakorlati megvalósítás lehetőségeit korábbi cik-
kekben mutattuk be. [1,2] Ebben a közleményben a kutatócso-
portunk által foszforkémiai területen elért közelmúltbeli eredmé-
nyeinket foglaljuk össze.

Elsőként olyan példákat mutatunk be, amikor a reakció ter-
mikus körülmények között nem játszódik le, viszont MW besu-
gárzás hatására megvalósítható. Ilyen az aliciklusos vagy gyűrűs
foszfinsavak (1) direkt észteresítése alkoholokkal (1. ábra/(1))
[3,4] és a 2,4,6-trimetilfenil gyűrűs foszfin-oxidok (3) inverz Wit-
tig típusú reakciója dimetil acetiléndikarboxiláttal (DMAD) (1. áb-

ra/(2)). [5] Előbbi esetben foszfinátok (2), utóbbiban β-oxofosz-
foránok (4) képződnek. A foszfinátok (2) szintézisét alkilező ész-
teresítésekkel is megvalósítottuk. [6]

A következő csoportba olyan reakciók sorolhatók, amelyek
MW besugárzásra hatékonyabban (gyorsabban és jobb termelés-
sel) játszódnak le, mint hagyományos melegítésre. Tipikus példa
erre a dihidrofoszfinin-oxidok (5) Diels–Alder-reakciója DMAD-
tal vagy N-fenil-maleinimiddel, amikor is foszfabiciklo[2.2.2]ok-
tadién (6), illetve foszfabiciklooktén (7) képződik (1. ábra/(3)).
[7] Az áthidalt vegyületek (6 és 7) fragmentáció-foszforilezési re-
akciókban vehetnek részt. Példaként 6 prekurzor ilyen irányú re-
akcióját mutatjuk be (1. ábra/(4)). Az MW technika kiválóan al-
kalmas 3 komponensű reakciók megvalósítására is. Ilyen a Ka-
bachnik–Fields- (vagy az ún. „foszfa-Mannich”-) reakció, amely
során egy amin, egy aldehid vagy keton és egy dialkilfoszfit (vagy
szekunder foszfin-oxid) reakciójában α-aminofoszfonát (vagy α-
aminofoszfin-oxid) (9) keletkezik (1. ábra/(5)). [8,9] Kétszeres
foszfa-Mannich-reakció is megvalósítható (1. ábra/(6)). [10] Azt
tapasztaltuk, hogy – az irodalmi leírásokkal ellentétben – a fosz-
fa-Mannich-reakció megvalósításához nincs szükség katalizátorra,
MW körülmények között enélkül is lejátszódik. [11] A dialkil-
foszfitok (ill. szekunder foszfin-oxid) karbonilcsoportra történő
addícióját is megkönnyíti az MW besugárzás, különösen Na2CO3

katalizátor jelenlétében (1. ábra/(7)). [12] Az így kapott α-hidro-
xifoszfonátok (α-hidroxifoszfin-oxidok) (11) akár a Kabachnik–
Field-reakció intermedierjei is lehetnek. Az α-oxofoszfonátokra
történő dialkilfoszfit addíció hidroxi-metilénbiszfoszfonátok (13)
és – átrendezett termékként – 14 foszfonát-foszfát képződéséhez
vezet (1. ábra/(8)). [13] Amin-katalizátor jelenlétében megvalósí-
tott optimalizálással az átrendezett termék (14) keletkezése visz-
szaszorítható volt. Végezetül jó néhány CH-savas vegyület, így a
tetraetil-metilénbiszfoszfonát, a dietil-cianometilfoszfonát és a
tetrafenilmetilén(biszfoszfin-oxid) (15) alkilezésének fázistransz-
fer katalitikus körülmények közötti megvalósíthatóságát tanul-
mányoztuk. [14,15] Korábbi tapasztalatunk, hogy az MW besu-
gárzás helyettesítheti a fázistranszfer katalizátort, [16,17] részben
az említett esetekben is fennállt (1. ábra/(9)). Említésre méltó,
hogy a fentebb tárgyalt esetek nagy részében oldószermentes kö-
rülmények között végeztük az MW átalakításokat.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS. A szerző köszöni az idézett cikkekben szereplő munka-
társai közreműködését és a K83118 sz. OTKA-támogatást.

IRODALOM
[1] P. Sallay, G. Keglevich, Magy. Kém. Lapja (2006) 61, 13–15.
[2] G. Keglevich, P. Sallay, I. Greiner, Magy. Kém. Lapja (2008) 63, 259–264.

Bruckner-termi előadások
Keglevich György
 BME Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A mikrohullámú technika alkalmazása 
foszforkémiai átalakításokban

A

1. ábra. MW körülmények között megvalósított foszforkémiai 
átalakítások
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polimorfia görög eredetű szóösszetétel (poli = sok és morf
= alak, forma), amely molekularácsos vegyületek esetében

egy adott vegyület különböző kristályos formákban történő elő-
fordulására utal. A polimorfia egzakt tudományos definíciója ko-
rántsem egyértelmű [1], a leginkább elterjedt definíció szerint
adott elemi összetételű és szerkezeti képletű vegyület különböző
elrendeződését és/vagy konformációját a kristályrácsban eltérő
polimorf formának nevezzük. A gyógyszeripari gyakorlatban a fo-
galmat kibővítve használjuk, egy adott gyógyszervegyület külön-
böző szilárd formáira utalva [2], beleértve a vegyület szabályos
polimorf módosulatait, különböző szolvátjait és hidrátjait (ún.
pszeudopolimorf, vagy szolvatomorf formák), illetve a vegyület
amorf formáját, újabban a kokristályokat is.

A polimorfia gyógyszeripari jelentőségének felismerése több
mint négy évtizedre tekint vissza [3]. Egy gyógyszerhatóanyag
polimorf módosulatainak eltérő fizikai-kémiai sajátságai miatt a
módosulatok fizikai és kémiai stabilitása, formulálási, kioldódá-
si és egyéb technológiai viselkedése, továbbá biológiai hasznosít-
hatósága alapvetően különbözhet egymástól, ami fontos gyógy-
szer-minőségügyi szempont. A polimorfia technológiai és anali-
tikai kontrollja ma már a gyógyszergyártás és minőség-ellenőrzés
megkerülhetetlen részévé vált, melyet külön minőségügyi irány-
elvek szabályoznak [2,4,5]. A hatóanyag polimorfiai jellemzőinek
meghatározása, minőségi és mennyiségi analízise hatóanyag- és
készítményszinten, illetve a polimorf rendszerek stabilitási vi-
szonyainak feltérképezése elképzelhetetlen korszerű szilárdfázi-
sú analitikai háttér nélkül, mely számos mérési módszer (por- és
egykristály-röntgendiffrakció; szilárdfázisú NMR-, IR- és Raman-
spektroszkópia; termikus módszerek; látható, atomierő- és elekt-
ron-mikroszkópia, szemcseméret-analízis; vízgőzszorpciós vizs-
gálatok stb.) komplex alkalmazását követeli meg [6,7].

A gyógyszerhatóanyagok polimorfiájának kutatása, új szilárd
formák előállítása iparjogvédelmi szempontból is fontos. A gyógy-
szerhatóanyagok különböző szilárd formái eltérő fizikai-kémiai
sajátságaik miatt különbözőképpen lehetnek előnyösek a ható-
anyag és a készítmény előállítása szempontjából, ezért termék-
szabadalmi oltalommal védhetők. Mindezen okok miatt a poli-
morfia az originális és generikus termékek esetében is meghatá-
rozó jelentőséggel bír az innováció, a szellemi tulajdonjogok te-
kintetében, továbbá hatással van a termék életciklus-menedzs-
mentjére is [8]. A polimorfiakutatás napjainkra a piaci verseny
egyik offenzív/defenzív stratégiai eszközévé vált. A gyártók kö-
zötti versenyben a polimorfia könnyen a szabadalmi jogviták

színterévé válhat, amelyet a bitorlási perek egész sora kísérhet [9].
A bitorlás vagy függetlenség tényének bizonyítása szempontjából
a korszerű szilárdfázisú analitikának perdöntő szerepe van.

Az originális és generikus gyártók igyekeznek egy gyógyszer-
vegyület minél több szilárd formáját felfedezni az ún. polimorfia-
szűrés (polymorph screening) keretében. Ennek legkorszerűbb meg-
oldása a nagy áteresztőképességű kristályosítás (High-Through-
put Crystallization, HTC), amely a kristályosítás paraméterteré-
ben (oldószer, hőmérséklet, koncentráció stb.) nagyszámú kísér-
letet végez el, kis anyagigénnyel [10]. Az originális gyártók egyik
legfontosabb feladata, hogy a polimorfiaszűrés-vizsgálatok során
azonosítsák a vegyület termodinamikailag legstabilabb formáját,
melyet célszerű fejlesztésre kiválasztani. Ezzel meggátolható,
hogy egy korábban kellően stabilnak gondolt módosulat helyett
egy még stabilabb forma későbbi megjelenése (ún. „eltűnő poli-
morfia”) megzavarja a fejlesztést, rosszabb esetben a piacon lé-
vő készítmény minőségét, amely végső soron a készítmény pi-
acról való kivonását vonhatja maga után, komoly gazdasági ha-
tást okozva – pl. Abott – Ritonavir [11], UCB – Rotigotine [12].

A Richter Gedeon Nyrt. eredeti kutatási tevékenységéhez kap-
csolódóan, a klinikai fejlesztési jelöltek célzott polimorfiaszűrés-
vizsgálatait végezzük. Egyik klinikai fázis II. vizsgálatokig jutó
gyógyszerjelölt a Radiprodil, amely az NMDA-receptor NR2B al-
egységének hatékony antagonistája. A Richter Gedeon Nyrt. által
felfedezett gyógyszerjelölt a Forest Laboratories Inc. együttmű-
ködésével közös fejlesztés alatt állt, krónikus neuropátiás fájda-
lommal járó kórképek kezelésében. Az elvégzett polimorfiaszű-
rés-vizsgálatok során a vegyület anhidrát A, B és C, monohidrát,
dihidrát és amorf formáját fedeztük fel [13, 14], melyek közül a
dihidrát forma került kiválasztásra megfelelő stabilitása, repro-
dukálható előállítása, valamint előnyös gyógyszer-kinetikai tu-
lajdonságai alapján.

A generikus gyógyszerfejlesztési lehetőségeket számos esetben
(meg)gátolják az originátor és más generikus gyártóknak a ve-
gyület különböző szilárd formáira tett bejelentései, melyek sok
esetben átfednek egymással, gyakran azonos formát, esetleg for-
mák keverékét kívánják védeni. Bizonyos esetekben csak egy új
polimorf módosulat biztosíthatja a piacra lépés lehetőségét sza-
badalmilag független módon, ezért a polimorfiaszűrés a generi-
kus vegyületek esetében is fontos. A Rosiglitazone 2-es típusú dia-
béteszben alkalmazott hatóanyag, melyet a SmithKline Beecham
(GlaxoSmithKline) fejlesztett ki, és melynek maleátsója került
forgalomba. A Richter célpiacain egy másik só formával látszott

[3] N. Zs. Kiss, K. Ludányi, L. Drahos, G. Keglevich, Synth. Commun. (2009) 39, 2392–
2404.

[4] G. Keglevich, E. Bálint, N. Zs. Kiss, E. Jablonkai, L. Hegedűs, A. Grün, I. Greiner, Cur-
rent Org. Chem. (2011) nyomdában. 

[5] G. Keglevich, E. Dudás, M. Sipos, D. Lengyel, K. Ludányi, Synthesis (2006) 1365–1369.
[6] E. Bálint, E. Jablonkai, M. Bálint, G. Keglevich, Heteroatom Chem. (2010) 21, 211–214.
[7] G. Keglevich, E. Dudás, Synth. Commun. (2007) 37, 3191–.3199
[8] I. Prauda, I. Greiner, K. Ludányi, G. Keglevich, Synth. Commun. (2006) 37, 317–322.
[9] G. Keglevich, A. Szekrényi, M. Sipos, K. Ludányi, I. Greiner, Heteroatom Chem.

(2008) 19, 207–210.

[10] G. Keglevich, A. Szekrényi, Á. Szöllősy, L. Drahos, Synth. Commun. (2011) nyomdá-
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[11]G. Keglevich, A. Szekrényi, Lett. Org. Chem. (2008) 5, 616–622.
[12] G. Keglevich, V. R. Tóth, L. Drahos, Heteroatom Chem. (2011) 22, 15–17.
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célszerűnek a versenytársakat megelőző piacra lépés, ezért a ge-
nerikus fejlesztésben a vegyület káliumsója került előállításra. Bár
a Rosiglitazone alkálifém- és alkáliföldfém-ionokkal képzett só-
ira (köztük káliumsó) a Richter korábbi elsőbbséggel jelentette be
találmányát [15], mégis az originátornak sikerült a káliumsó an-
hidrát formáját tartalmazó készítményt oltalom alá helyeznie [16].
A megváltozott szabadalmi helyzetben a fejlesztés csak egy újabb
szilárd formával volt lehetséges. Különböző vízaktivitású közeg-
ben végzett kristályosítási kísérletekkel előállítottuk a Rosiglita-
zone-K hemihidrát formáját [17], mely bár gyengébb kémiai sta-
bilitása, tűs habitusa és nehezebb előállítása miatt kevésbé volt
előnyös, mint az anhidrát forma, biztosította a szabadalmilag füg-
getlen szilárd formával történő termékfejlesztést.

Gyakori, hogy szabadalmi okok miatt csak a gyógyszervegyü-
let polimorf módosulatainak keveréke gyártható, így a polimorf
keverékek technológiai és minőségi kontrollja megfelelő szilárd-
fázisú kvantitatív analitikai módszert követel. A Clopidogrel-bi-
szulfát Form II módosulatának meghatározására Form I/Form II
keverékben többváltozós IR- és Raman-spektroszkópiai módszert
fejlesztettünk, mely megfelelően kiválasztott spektrumtartomá-
nyokra alapozott kemometriai modell (PLS) esetén 2 és 3%-os
meghatározási határt tesz lehetővé [18]. A Famotidin A és B mó-
dosulatok keverékének mennyiségi meghatározására Raman-
spektroszkópiai és röntgen-pordiffrakciós (reflexiós mérés) mód-
szert fejlesztettünk egy- és többváltozós adatelemzéssel (PLS),
ahol a Raman-módszer alkalmazása bizonyult előnyösebbnek a
módszer teljesítményjellemzői alapján [19]. A Famotidin ismert
kristályszerkezetére alapozva Rietveld-analízissel sikerült az A és
B módosulatok keverékére rutin mennyiségi röntgen-pordiffrak-
ciós (transzmisszió) módszert kifejlesztenünk [20], mely a ko-
rábbi Raman-módszerrel azonos meghatározási határt tesz le-
hetővé. ���
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Hamisított
okmányok
új vizsgálati
lehetőségei

z igazságügyi okmányvizsgálatok során gyakori feladat a do-
kumentumok hitelességének ellenőrzése. Vajon az aláíró

személy az irat ismeretében, vagy biankó szignálta a szerződést,
a számlát vagy a végrendeletet? Bizonyítható-e, hogy üres papír-
ra írta aláírását és egyéb adatait a károsult, és a nyomtatott, vagy
fénymásolt szöveg a már aláírt papírra, utólag került rá?  Ha
ilyen típusú kérdések merültek fel, a vizsgálatot végző okmány-
szakértők eddig leginkább azt válaszolták, hogy „a rendelkezés-
re álló eszközök és módszerek segítségével nem állapítható meg”.
Azonban ennél a pontnál ezentúl már nem kell „ad acta” tenni
az ügyet. Ha a felmerülő kérdések az okmányok fizikai jellemzői-
nek szakértői vizsgálatával már nem válaszolhatók meg, akkor
még mindig van lehetőség további megállapításokra a kémiai ösz-
szetétel ismeretében. De hogyan vizsgálhatjuk a papíron levő tin-
ták, festékanyagok, tonerszemcsék összetételét anélkül, hogy a do-
kumentum sérülne? A vegyészszakértői technikák az okmány-
szakértői lehetőségeket egészítik ki. 

Kutatásaink eredményeképpen ma már a fentihez hasonló kér-
dések megválaszolhatók. A mikroméretű, mikromennyiségű anyag-
maradványok vizsgálatának mindennapi feladatai között találko-
zunk azzal a különleges kihívással, amelynek során igen kis anyag-
mennyiségek – például ezredmilliméter vastagságú rétegek – ké-
miai összetételét kell meghatározni. Hasonlóak a különböző do-
kumentumokon a különböző íróeszközökkel létrehozott felületi
festéknyomatok is. Laboratóriumunkban a kérdéses dokumentu-
mok műszeres analitikai vizsgálatával, objektív mérési tényekre
alapozva, a nyomtatók, fénymásolók, tollak, bélyegzők festék-
anyagának kémiai összetételére alapozva igazságügyi vegyész-
szakértői véleményeket készítünk. Vizsgálati módszerünk alkal-
mazásával új lehetőségek nyíltak meg az okmányvizsgálatok te-
rén. Módszerünk újszerűsége azon alapszik, hogy a papírra fel-
vitt festéknyomatok kémiai sajátosságait vizsgáljuk úgy, hogy a
dokumentum a vizsgálat során nem roncsolódik, semmilyen ész-
lelhető változás nem keletkezik. A papírokon levő festéknyoma-
tok kémiai összetételének ismerete nyilvánvalóan nagy lehetőség
az okmányok minősítésében, azonban eddig nem állt rendelke-
zésre olyan analitikai módszer, amellyel megvalósítható ez a vizs-
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rő) érintkezik, ami lehetővé teszi, hogy ha két nyomvonal csak
minimális mértékben érinti egymást, akkor is megállapítható a
rétegsorrend. Az ATR-objektív mérési felületének kör alakú nyo-
ma látható egy iraton levő nyomtatott „a” karakter felületén a 2.
ábrán. A mérési technika gyakorlati kivitelezése követhető a 3.
ábrán, ahol egy nagyított vonalkereszteződésen a három kör ala-
kú nyom jelzi a három mérési pontot. Elkészítjük az egyik vona-
lon az FTIR-spektrumot, elkészítjük a másik (a keresztező) vo-

gálat a sokszor pótolhatatlan értéket képviselő dokumentum ron-
csolódása nélkül. A kémiai összetétel ismerete például a követ-
kező kérdések megválaszolására is ad lehetőséget:

● Az iraton levő módosítás utólag került-e a már hitelesített
iratra?

● Azonos vagy különböző összetételű festéket tartalmazó
nyomtatóval készültek-e az irat oldalai?

● A hitelesítő aláírás vagy a nyomtatott szöveg került-e előbb
a papírra?

Ez utóbbi kérdésre abban az esetben is adható műszeres ana-
litikai eredményekkel alátámasztott, megalapozott válasz, ha a
nyomtatott és az írott szövegrészek nem érintkeznek a papíron,
nincs vonalkereszteződés. Módszerünket szabadalmi oltalom vé-
di, jelenleg még világújdonság. Eljárásunkkal lehetővé vált az
ugyanazon iratoldalon levő, egymással nem érintkező nyomta-
tott szöveg és tollal készült aláírás relatív készítési sorrendjének
meghatározására.   

A mikroszkópi FTIR-ATR-spektrofotometriás és a mikroszkó-
pi Raman-spektrofotometriás műszeres analitikai technikákkal
az iratok felületén levő festékanyagok vékony rétegeit azonosít-
juk. Az infravörös spektrum és a Raman-spektrum egyértelmű-
en jellemzi a dokumentumra került tinták, festékanyagok kémi-
ai összetételét. Ráadásul a vizsgálat szempontjából teljességgel
közömbös, hogy milyen papíron vizsgáljuk a festékanyagokat. A
spektrum minden esetben az iraton levő legfelső, vékony réteg-
ről készül, és ez ad lehetőséget a kronológiai kérdések eldönté-
sére. Ha a tintával készült aláírás később került a papírra, mint
ahogy a nyomtatás történt, akkor a tinta festékanyaga a nyom-
tató toneranyagára kenődik és – mivel az a legfelső réteg – a tin-
tára jellemző spektrumot kapjuk a műszeres vizsgálatkor. Ha a
nyomtatás történt később, mint a tintával készült aláírás, akkor
a nyomtatóeszköz toneranyaga fedi a papíron levő tintát és a
vizsgált felületen a nyomtató vagy fénymásoló festékanyagára
jellemző spektrumsávokat észleljük. Ez utóbbi esetben – mivel a
nyomtatás később került a papírfelületre – a hitelesítő aláírást az
irat ismerete nélkül írták a papírra, az okirat hamis.

A rutinszerűen alkalmazott okmányszakértői vizsgálatok el-
sősorban a papírra felvitt festéknyomatok fizikai sajátságai alap-
ján készülnek. A fizikai jellemzők mellett további információkat
szolgáltató kémiai sajátságok vizsgálata eddig háttérbe szorult,
mivel az alkalmazott vizsgálatok általában az okmány roncsolá-
sával járnak. Az általunk kidolgozott spektrofotometriás analiti-
kai módszerek alkalmasak a papíron lévő festéknyomatok kémi-
ai összetételének in situ vizsgálatára. A vizsgálat roncsolásmen-
tes, nincs szükség külön mintavételre, az okmány nem sérül és a
vizsgálat korlátlan számban megismételhető, az  eredmények
100%-osan reprodukálhatóak.

Egymással érintkező vonalak 
keletkezési kronológiájának meghatározása 
FTIR-spektrofotometriás technikával

Az 1. ábrán látható két aláírás ugyanazon személytől származik,
két különböző iratról. Az egyik esetben a névaláírás a nyomtatás
után készült, a másik esetben a névaláírás a nyomtatás előtt ke-
rült a papírra. Csupán mikroszkópi technikákkal bizonytalan,
szubjektivitástól sem mentes a sorrend megállapítása, viszont a
mikroszkópi FTIR-ATR-spektrofotometriás technikával kategori-
kusan megállapítható a festékanyagok papírra kerülésének sor-
rendje. A mikroszkópi ATR-objektív az okiratok papírfelszínén le-
vő festékanyagokkal igen kis felületrészleten (kb. 100 µm átmé-
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1. ábra. Ugyanaz a névaláírás egy „eredeti” és egy „hamis” 
iraton. A vonalkereszteződések vizsgálatával megállapítható 
az aláírás és a nyomtatás sorrendje

2. ábra. Az infravörös mikroszkópi ATR-objektív mérőfeje 
és kb. 100 mikrométer átmérőjű méretű nyoma a nyomtatott
„a” karakter felületén

3. ábra. A golyósirónnal készült nyomvonalon (A), a lézernyom-
tatóval készült nyomvonalon (C) és a vonalkereszteződésen (B)
készült infravörös spektrumok. A (B) és (C) jelű spektrum 
azonossága alapján a nyomtatott vonal később került a papír 
felületére, mint a golyósirón nyomvonala
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nalon az FTIR-spektrumot és végül elkészítjük a két vonal ke-
reszteződésében az FTIR-spektrumot. A spektrumok minden
esetben a legfelső rétegről készülnek és összehasonlításuk alapján
egyértelműen megállapítható, hogy a kereszteződési területen a
legfelső réteg melyik vonal spektrumával mutat egyezést, azaz
melyik vonal került a vonalkereszteződésben felülre. Ebben a pél-
dában a középső és az alsó spektrum egyezik, ami arra utal, hogy
a sötétebb vonal nyoma keresztezi felülről a világosabb vonalat.

Egymással nem érintkező vonalak 
keletkezési kronológiájának meghatározása 
Raman-spektrofotometriás technikával

A 4. ábrán látható okiraton a névaláírás egyetlen ponton sem
érintkezik a lézernyomtatóval készült törzsszöveggel. Módsze-
rünkkel ebben az esetben is megállapítható, hogy az aláírás vagy
a nyomtatás volt először a papíron. A módszer azt a jelenséget
használja ki, hogy a lézernyomtatás során a teljes papírfelület
szemmel nem látható, mikroszkopikus méretű tonerszemcsékkel
„szennyeződik”. Így a névaláírás nyomvonalában is megtalálha-
tók azok az apró tonerszemcsék, amelyek a nyomtatás során vé-
letlenszerűen kerültek a papírfelületre. A mikroméretű toner-
szemcsék felszínén a mikroszkópi Raman-spektrofotometriás
technikával vizsgálható, hogy van-e a felületükön golyóstollfesték,
vagy nincs. Amennyiben a nyomtatásra az okirat aláírását köve-
tően került sor, akkor a tonerszemcsék is az aláírást követően ke-
rültek a papírfelületre, és a vizsgálatkor a felületükön nem mu-

tatható ki a golyóstolltinta. Ha a névaláírás készült később, mint
a nyomtatás, akkor a tonerszemcsék felületén megtalálható a go-
lyóstolltinta, vagyis az okirat szabályos körülmények között ke-
letkezett. A Raman-spektroszkópiás vizsgálatot az teszi lehetővé,
hogy a készülékben alkalmazott lézersugár fókuszpontja jóval ki-
sebb felületű, mint a tonerszemcsék 4–5 mikrométeres mérete.

A mikroszkópi Raman-spektrofotometriás mérés menete lát-
ható az 5. ábrán. Először megmérjük a névaláírás golyóstolltin-
tájának a Raman spektrumát (A jelű spektrum), majd megmér-
jük a nyomtatófesték Raman-spektrumát (B jelű spektrum), és
végül a golyósirón nyomvonalában keresünk tonerszemcséket. A
golyósirón nyomvonalában talált tonerszemcsék felületén mérve
is elkészítjük a Raman-spektrumot (C jelű spektrum). Az ábrán
az látható, hogy a tonerszemcse felületén mért Raman-spektrum
megegyezik a golyóstoll tintájának spektrumával, ami arra utal,
hogy a tonerszemcse felületére golyóstolltinta kenődött. Ezen az
okiraton a névaláírás később készült, mint a nyomtatás.

Összefoglalás

A klasszikus, optikai mikroszkópi okmányvizsgálati lehetősége-
ket nemcsak kiegészítik ezek a kémiai összetétel-vizsgálatokon
alapuló roncsolásmentes spektrofotometriás technikák, hanem
alkalmazásukkal több, okiratok hamisításával elkövetett csalási
módszer is felderíthető, amelyek a csupán fizikai jellemzők vizs-
gálatán alapuló szakértői technikák segítségével eddig nem vol-
tak vizsgálhatóak. ���
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5. ábra.  A nyomtatott szöveggel nem érintkező névaláírás 
vizsgálata. A golyósirón nyomvonalának (A), a nyomtatás toner-
anyagának (B) Raman-spektruma, valamint a golyósirón nyom-
vonalában levő mikroméretű tonerszemcse felületén (C) mért 
Raman-spektrum. (A) és (C) spektrumok azonosak, 
azaz a golyósirón vonala a nyomtató toneranyaga felett van

4. ábra.  Az okiraton levő aláírás nem érintkezik nyomtatott 
karakterrel.  A golyósirón nyomvonalában levő mikroméretű 
(kb. 5 mikrométer) tonerszemcsék felületén mért Raman-spektrum
alapján meghatározató, hogy a nyomtatás vagy a golyósirón
nyomvonala volt-e előbb a papíron
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október 4-én Magyarország
sajnos ismét világszerte a

figyelem középpontjába került. Sajnos, mi-
vel ezt a figyelmet az ajkai vörösiszap-tá-
roló katasztrófájával „érdemeltük ki”. A
Bayer-eljárás kb. 120 éve alatt ez volt az el-
ső igazán komoly, több emberéletet is kö-
vetelő timföldgyári katasztrófa, a nyilván-
valóan meglévő munkavédelmi kockázatok
ellenére. A világ timföldgyárait sokkolta a
tragédia híre, és az alumínium ára több nap-
ra is jelentősen lecsökkent.

Ausztrália több mint 18 millió tonna éves
alumínium-oxid-termelésével mintegy 25%-
ban részesedik a világ össztermeléséből,
amivel világelső. Ez a súlyos ipari kataszt-
rófa a világ túlsó felén, így például Nyugat-
Ausztráliában is hetekig vezető hír volt. A
hét jelenleg is működő finomítóból egy az
Északi területen, kettő Queenslandben, négy
pedig Nyugat-Ausztráliában található. Az
állam fővárosától, Perthtől délre sorako-
zó négy timföldgyár (Kwinana, Pinjarra,
Wagerup és Worsley) közül kettő a világon
jelenleg is működő finomítók közül a leg-
nagyobbak közé tartozik (1. táblázat), ért-
hető tehát, hogy a helyiek azonnal fölfi-
gyeltek az itthon bekövetkezett tragédiára.

„Safety first!” 
Munkavédelem és vörösiszap-kezelés 
Ausztrália egyik legnagyobb timföldgyárában

MUNKA- ÉS BALESETVÉDELEM A VEGYIPARBAN

Pallagi Attila
 Szegedi Tudományegyetem Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, Szerves Kémia Tanszék

PhD-ösztöndíjam részeként 2010 augusz-
tusától 5 hónapon át az egyik ilyen nyu-
gat-ausztráliai timföldgyár kutató-fejlesz-
tő laboratóriumában dolgoztam. Itt mó-
dom volt arra, hogy egyrészről megtapasz-
taljam, milyen munkavédelmi rendszabá-
lyokat írnak elő (és tartanak be!) a világ
egyik legnagyobb timföldgyárában, más-
részt, hogy miképpen reagáltak az ajkai vö-
rösiszap-ömlésre az ottaniak. Emellett meg-
ismerkedtem az ottani vörösiszap-kezelési
technológia néhány fontosabb elemével is.
Az alábbiakban az erről készített rövid be-
számolót olvashatják.

Általános balesetvédelem

Safety. Mielőtt kiutaztam volna, nem is
gondoltam, hogy ezt a szót ennyiszer fo-
gom hallani. Ha egyetlen szóval kellene jel-
lemeznem a finomítót, akkor mindenkép-
pen ezt választanám. Természetesen itthon
is vannak munkavédelmi szabályok, de ezek
sokkal lazábbak, mint amiket egy auszt-
ráliai timföldgyárban, vagy akár egy egye-
temen megkövetelnek. Itthon, ha csak el-
vétve is (és természetesen csakis véletle-
nül), de megfordul egy-egy ember a labo-
ratóriumban védőszemüveg vagy akár kö-
peny nélkül, például egy röpke kérdés ere-
jéig. Ez Ausztráliában nemhogy elképzel-
hetetlen, de csodálkozva fogadták, hogy
ilyen egyáltalán létezik. Ezek után pedig
emlékezzünk vissza arra, hogy talán nem
is olyan régen volt az, amikor a laborató-
rium egyik sarkában még tea készülhe-
tett.

Az első munkanap egy bő hétórás bal-
esetvédelmi oktatással indult, melynek kü-
lönböző részeit szünetek és tesztek válasz-
tották el egymástól. A hosszas általános
munkavédelemi előadás után a különböző
szektorokra jellemző veszélyeket ismertet-
ték aprólékosan. Az általános munkavéde-
lemhez tartozott például a munkaruházat,

illetve egy – számomra első hallásra meg-
lepő – szabály. Lépcsőn közlekedve min-
den esetben három pontos kontakt kell,
vagyis egy kézzel kötelező a korlátba „ka-
paszkodni”. Ez az üzem területén érthető,
de az épületen belül is ugyanúgy megkö-
vetelik. A területspecifikus munkavédelem
oktatásakor az adott helyre kötelező továb-
bi védőfelszereléseket és a specifikus ve-
szélyeket ismertették. Hogy ezek az isme-
retek később se kopjanak meg, egy kis fü-
zetet kaptunk, melyben a különböző rész-
legek térképei voltak a főbb egységekkel
és munkavédelmi piktogramokkal.

Az egynapos „kiképzést” követően már
jogosultak voltunk belépni a finomító terü-
letére (előtte erről szó sem lehetett!). Az
automata kapukon mágneskártyával jut-
hatunk be, ami jó lehetőséget nyújt az ott
dolgozók ellenőrzésére. Az üzemben min-
dennapos a véletlenszerű alkohol- és drog-
teszt. A munkába igyekvőket a kék fény
mellett búgó hang értesítette arról, hogy
ma drogteszt miatt le fognak maradni a
reggeli tornáról, merthogy ez is része a min-
dennapos munkavédelemnek. A kisebb „bal-
esetek” (izomhúzódások, rándulások) egyik
oka lehet, hogy a dolgozók nem megfelelő
fizikai állapotban veszik föl a műszakot,
ezért mindennap, a munkaidő megkezdé-
se előtt, könnyed átmozgató gyakorlatso-
ron estünk át. Az eleinte viccesnek tűnő
munkahelyi bemelegítés után kisebb cso-
portgyűlés következett, melynek fő és egyet-
len célja a mindennapi munka biztonságo-
sabbá tétele. Ezen a találkozón az elmúlt
24 órában bekövetkezett incidensek, eset-
leg balesetek jelentéseit ismertették, külö-
nös figyelmet fordítva arra, hogy a jövő-
ben hogyan előzhetők meg a hasonló ese-
mények. Ez a rövid gyűlés azzal zárult, hogy
mindenki ismertette saját munkatervét,
különös tekintettel a labor, illetve az üzem
területén lévő munkára és annak veszé-
lyeire.

Finomító Termelt Al2O3

kt/év

1. Pinjarra 4200
(Nyugat-Ausztrália)

2. Barcarena 4126
(Pará, Brazilia)

3. Gladstone 3945
(Queensland, Ausztrália)

4. Worsley 3528
(Nyugat-Ausztrália)

5. Gove 3100
(Északi terület, Ausztrália)

2010.

1. táblázat. A világ öt legnagyobb 
timföldgyára, éves termelésük alapján
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A finomító területére csak megfelelő vé-
dőruházattal léphetünk be. Ez a névre szó-
ló egyenruhán kívül egy sor munkavédel-
mi eszközt jelent. A bejárattól a laborig a
bakancson és a sisakon kívül csak a védő-
szemüveget kötelező viselni, a tényleges üze-
mi területen viszont ennél jóval több fel-
szerelést kell magunkhoz venni. Semlege-
sítő spray, különböző típusú kesztyűk, arc-
maszk, füldugó és bizonyos esetben rádió
adó-vevő készülék is beletartozik a „cso-
magba”.

Laboratóriumi munka

Az első és legnagyobb különbség az auszt-
rál és az itthoni viszonyok között – a mű-
szerezettség mellett – a biztonság és a mun-
kavédelem volt. Az első napok a laborató-
riumok bemutatásával, bejárásával kezdőd-
tek, ami azt jelentette, hogy az összes la-
boratóriumi helyiségben igazoltan tudni
kell, merre található a semlegesítő spray, a
szemmosó pont, a védőzuhany, vagy más
biztonságtechnikai felszerelés. A tényleges
laboratóriumi munka megkezdéséhez ezen
felül további protokollokon kellett keresz-
tülmenni. A különböző készülékekhez vagy
műveletek elvégzéséhez „használati utasí-
tások” íródtak. Ezek sablon szerint ké-
szültek, felsorolva az összes lehetséges koc-
kázatot, veszélyt, a forró alkatrész meg-
érintésétől kezdve a lehetséges áramütésig.
Ezek az útmutatók tartalmazták továbbá a
munka elvégzéséhez szükséges védőfelsze-
relést, valamint a mérés, vagy művelet pon-
tos kivitelezését, lépésről lépésre. Számom-
ra talán ez volt ez első olyan újdonság,
amiről úgy gondoltam, hogy érdemes le-

hetne itthon is alkalmazni egy-két műszer
működtetéséhez, vagy speciális művelet vég-
rehajtásához. Az új embereknek minden-
képp biztonságot nyújthat és fölhívja fi-
gyelmüket a kockázatokra, viszont minden-
napos, rutinszerű műveletekben, mint pél-
dául egy egyszerű szűrés, talán csak hát-
ráltat. Azonban nem ez volt az egyetlen do-
kumentum, amellyel rendelkezni kellett

ahhoz, hogy a laboratóriumban dolgoz-
hassunk. Mielőtt egy új témába kezdtünk,
vagy esetleg csak egy meglévő kísérleti be-
rendezésen módosítottunk, „veszély-analí-
zist” kellett végeznünk, amely szintén egy
már korábban elkészített séma szerint ment.
A dokumentum a szükséges engedélyeket,
a különböző fajú energiákat (mechanikus,
gravitációs, vibrációs, elektromos stb.), a
munka és a környezeti veszélyeket tartal-
mazta, ezt követően pedig a szükséges vé-
dőfelszerelések és a munka minden egyes
apró lépése volt fölsorolva.

A kolontári katasztrófa 
ausztráliai visszhangja

A 2000. január 30-án bekövetkező tiszai ci-
anidszennyezés után rövid időn belül ez
volt a második eset, hogy hazánk foglal-
hatta el a nyugat-ausztrál újságok címlap-
jait. Az ausztrál–román tulajdonú Aurul
aranybánya által 11 éve okozott környezeti
katasztrófának az Esmeralda Exploration
révén nyugat-ausztrál vonatkozásai voltak.
Egy ausztrál timföldgyár egyenruháját vi-
selve az ajkai zagytározó katasztrófájá-
nak hírét teljesen másképp éltem át, mint-
ha itthon lettem volna. Szinte óránként ér-
keztek különféle képek és hírek leveleslá-
dáinkba. Íróasztalom a helyi zagytározó
egyik mérnökének asztala mellett kapott
helyet, így közvetlen közelről hallhattam
az ezzel kapcsolatos beszélgetésüket, és
mivel a magyar hírportálokon megjelenő
cikkeket rajtam kívül más nem értette, so-
kan jöttek hozzám információkért, képe-
kért. Rossz érzéssel töltött el, hogy a ka-
tasztrófával kapcsolatos képek elsősorban
a „hogyan NE építsünk zagytározót” első
számú iskolapéldájának mappájába kerül-
tek. A sérült zagytározó képére pillantva
azonnal sorolni kezdték azokat a különb-
ségeket (hibákat), amelyek miatt ott hason-
ló katasztrófa extrém esetben sem történ-
het meg. Ezek közül (egyesek szerint) a
három legfontosabb a dekantáló torony hi-
ánya, valamint a tározó falának anyaga és
kiképzése. Az iszapömlést követő három
napon belül a finomító vezetőinek egy min-
den részletre kiterjedő jelentést kellett ké-
szíteni az ottani lerakók felépítéséről, ki-
képzéséről, az alkalmazott technológiáról
és természetesen az ajkai tározóval szem-
beni különbségekről. Hangsúlyozni szeret-
ném, hogy semmi esetre sem szeretnék az
ajkaiak ellen beszélni! Mindössze annyiról
van szó, hogy egyedüli magyarként egy
ilyen közegben nagyon is magaménak érez-
tem ezt a problémát, és ha akaratlanul is,
ezek a mondatok felém is irányultak.

A vörösiszap kezelése, 
tárolása és tulajdonságai 
az ausztrál üzemben

A nyugat-ausztráliai finomítóban a Bayer-
folyamat során keletkezett vörösiszapot szá-
raz technológiát, úgynevezett száraz fel-
halmozást alkalmazva – dry stacking [1] –
tárolják. Ez a világon jelenleg is működő
négy tárolási módszer egyike. Ezeket a mód-
szereket (tengervízbe történő kivezetés,
nedves tárolás, száraz felhalmozás és szá-
raz lerakás) a folyóirat korábbi számában
Szépvölgyi János és Kótai László részletez-
te [2].

A katasztrófát követő napokban lehető-
ségem volt a tározó egyik mérnökével min-
tavételezés során kilátogatnom az ottani le-
rakóba. A tározó bármely pontjának meg-
közelítésére szigorú munkavédelmi szabá-
lyok vonatkoznak. Közlekedni csak meg-
felelő (négykerék-meghajtású) gépjármű-
vel lehet előre engedélyezett útvonalon. A
rádiókapcsolat az irányítóközponttal fo-
lyamatos, így az összes közlekedő autó és/
vagy nehéz gépjármű helyzete és útvonala
ismert. A tározó egész területén földsán-
cokat alkalmaznak és amellett, hogy az ott
tárolt vörösiszap nagyobb része körül akár
el is lehetne bontani ezt a falat, egy esetle-
ges gátszakadás esetén is irányított lenne
a timföldgyári melléktermék „útvonala”.
A vörösiszap csupán a finomító ivóvízkész-
letét veszélyeztethetné, így egy esetleges
baleset esetén is csak a dolgozók ivóvízel-
látását kellene megoldani.

A timföldgyártás a nagy mennyiségben
alkalmazott lúg és a keletkező vörösiszap
miatt is az egyik legveszélyesebb nagyipa-
ri alkalmazás, azonban a folyamatra ve-
szélyeivel arányos figyelmet fordítva, illet-
ve megfelelő munka- és balesetvédelem mel-
lett teljesen biztonságos eljárás. ���

IRODALOM
[1] G. Power, M. Grafe, C. Klauber, CSIRO Document

DMR.6608, Karawara, Australia, May 2009.
[2] J. Szépvölgyi, L. Kótai, MKL (2011) 1., 2–8.

Bauxit külszíni kitermelése Ausztráliában

Munkagép egy száraz felhalmozást 
alkalmazó vörösiszap-tározóban
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A KÉMIA KIVÁLÓSÁGAI

gyógyítás ezeréves hagyományával
rendelkező településen, Pécsváradon

építette fel gyógyszergyárát 2000-ben a
Pannon-Pharma Gyógyszergyártó Kft., mely
1991-ben alakult Pécsett. Licencek megvá-
sárlásával és továbbfejlesztésével, valamint
gyógyszerek forgalomba hozatali engedé-
lyével rendelkező kisebb gyógyszercégek
átvételével kis/középvállalatokból (kkv) ál-
ló cégcsoporttá fejlődött. 

A PannonPharma Cégcsoport társasá-
gainak célkitűzése, hogy jó minőségű és el-
fogadható árú generikus gyógyszereikkel és
kapcsolódó színvonalas szolgáltatásokkal a
betegek, az orvosok, a gyógyszerészek, illet-
ve más piaci szereplők bizalmát elnyerjék.

A Cégcsoport legnagyobb értéke a ta-
pasztalt vezetők és dolgozók tudása, szor-
galma és elkötelezettsége az igényes, fele-
lősségteljes munka iránt. Munkatársainak
közel fele felsőfokú végzettségű, köztük
több vegyészmérnök, biomérnök (közülük
négy munkatárs gyógyszerkutató, -fejlesz-
tő szakmérnök is), továbbá vegyész, gyógy-
szerész, szakgyógyszerész, biológus, kör-
nyezetmérnök és több egyéb diplomával
rendelkező szakember teremti meg a szak-
mai színvonalat. Ipari környezetben nem
gyakori, hogy MTA-fokozatot kiérdemelt
két vezető munkatárs segíti a hat PhD-fo-
kozatot szerzett, és a munka melletti PhD-
felkészülésben is kiválóan teljesítő számos
fiatal munkatársat!

A Cégcsoport tagvállalatai egymás szak-
tudását, egymás erőforrásait kihasználva
működnek együtt. A speciális szakismeret-
tel rendelkező egységek cégcsoport-szin-
ten tevékenykednek.

Gazdasági áttekintés

A PannonPharma Cégcsoport teljes egé-
szében magyar tulajdonú vállalkozások
együttese. A cégnek a dinamikus árbevé-
tel növekedését az induló, 37 fő átlagos ál-
lományi létszámmal, 2010-ben 132 fő átla-
gos állományi létszámmal sikerült elérni.
A tevékenység legnagyobb része a halmo-
zottan hátrányos helyzetű dél-dunántúli
régióban zajlik, ott, ahol az elmúlt 20 év-
ben a legnagyobb rombolás és romlás kö-

A PannonPharma Cégcsoport 
A Mecsek keleti vidékén, a Zengő déli lábánál fekszik a történelmi kisváros, Pécsvárad, a
Szent Korona és Asztrik apát városa. Műemlékei, nevezetességei jelzik a hajdani királyi
alapítású egyházi központ jelentőségét. A magyarországi gyógyítás, a gyógyszerészet meg-
szentelt helye a pécsváradi vár, egykori bencés monostor. 1015-ben kelt alapítólevele – a
magyarhoni írásbeliségben először – említ kórházat, gyógyítást, gyógyszert, miként az ala-
pító Szent István király a monostorhoz a betegek számára gyógyító szolgákat (servant) és
a gyógyító növények (herbarum) gondozására kertészeket (portistam), a terápiához für-
dőmestereket (balneolum) rendelt. A 
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PannonPharma Cégcsoport – történeti áttekintés

1991 A PannonPharma Kft. alapítása magyar–USA vegyesvállalat (Pécs)
Cél: Generikus gyógyszerek gyártása, fejlesztése, forgalmazása
Gyógyszer-vizsgálatok, műszaki elemzés – szolgáltatásként is 

1993 Szilárd gyógyszerforma üzem kialakítása
1993 Gyártási engedély, GMP Certificate megszerzése
1994 Szétválással tisztán magyar tulajdonú kft. megalakulása
1994 Gyógyszergyártás és -kiszerelés megkezdése
1994 Első saját fejlesztésű generikum forgalomba hozatali engedélye (FHE) 
1994–1999 Első terméklicencek megszerzése
1997–1999 Mintegy 12 gyógyszer (tabletta, keményzselatin-kapszula) formulációs 

és analitikai fejlesztése – külföldi megrendelésre
1997–2002 Analitikai projekt külföldi megbízásból (mintegy 100 injekciós készítmény

követő stabilitásvizsgálata)
1998–2000 Pécsváradi gyógyszergyártó üzem zöldmezős beruházása
2002 Clongen (Clonmel Kft.) átvétele, portfólióbővítés 20 termékkel
2004 Termékek átvétele a Sanofi/Chinoin csoporttól
2008 Pécsváradi Épker Kft. átvétele, 2,4 ha ingatlan, gyártóterület-bővítés
2008 Gyógynövénykutató Intézet Kft. üzletrészének megvásárlása
2009 PinkMan Inc. USA (Florida) megalapítása – export
2010 Gyógyszer-nagykereskedelmi tevékenység saját készítményekkel
2010 Farmia (Slovak Republic) cég üzletrészének megvásárlása, bővítés 5 termékkel
2011 Biotechnológiai cég üzletrészének megvásárlása

A pécsváradi gyógyszergyár épülete

Pallos József Péter–Blazics Gyula

A



Termékek terápiás csoportosítása

Kooperációs, szerződéses gyártásban
partnereink

● 5 hazai gyógyszergyártó
● 7 külföldi gyógyszergyártó

Tevékenység, termékek

A PannonPharma Kft. pécsváradi üzem-
részén szilárd gyógyszerformájú készítmé-
nyek, tabletta, kapszula, filmtabletta és dra-
zsé, granulátum, valamint klinikai vizsgá-
lati készítmények gyártására egyaránt ren-
delkezik GMP (Good Manufacturing Prac-
tice, Helyes Gyógyszergyártási Gyakorlat)
hatósági engedéllyel és ISO 9001 :2008 mi-
nősítéssel.

A társaság kémiai-analitikai műszeres
GcLP megfelelőségű ellenőrző laboratóriu-
mai mind a gyártáshoz felhasznált alapa-
nyagok, csomagolóanyagok, mind az előál-
lított termékek teljes körű minőség-ellen-
őrzését el tudják végezni.

Az analitikai vizsgálatokhoz folyadék-
és gázkromatográfiás készülékek, UV-, lát-
ható és IR-tartományban használható spekt-
rofotométerek, GC/MS, LC/MS állnak ren-
delkezésre. A különböző vizsgáló laborató-
riumok az alapanyagok és termékek mi-
nősítésén kívül termékkövető stabilitási,
analitikai módszerfejlesztési, különböző
validálási (módszer, gyártási folyamat és
tisztításvalidálási) tevékenységet folytat-
nak, valamint higiénés vizsgálatokat, mik-
robiológiai ellenőrző vizsgálatokat, bioló-
giai értékméréseket végeznek, és termék-
fejlesztésekhez kapcsolódó analitikai fel-
adatokat is ellátnak. A gyógyszer-techno-
lógiai ellenőrző vizsgálatok végrehajtását
biztosítják a szétesés, kopás, törési szilárd-
ság, kioldódás, szemcseméret eloszlás, gör-
dülékenység, tömörödés vizsgáló berende-
zések. Külön egység látja el a berendezések
rendszeres kvalifikálási és a mérőműszek
kalibrálási feladatát.
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vetkezett be a hazai gazdaságban és élet-
színvonalban.

A gazdasági válság, a jelen gazdasági
környezet, a 2011. második félévtől életbe
lépő újabb különadók és egyéb büntető-
adók befizetése miatt a Cégcsoport válla-
latai nagy erőfeszítéseket tesznek azért,
hogy úgy a gyógyszerkészítmények gyár-
tását, mint a kutatás-fejlesztési programot
sikeresen folytathassák. A Cégcsoport gaz-
dálkodásának eredményessége a gyógyszer-
ipari átlagnak megfelel, jelentős adófize-
téssel járul hozzá a közterhek viseléséhez.
Túl ezeken, a Cégcsoportot érintő, 2011. má-
sodik félévtől fizetendő különadók mérté-
ke a 100 millió forintot is meghaladja, osz-
talékot nem fizet.

PannonPharma Gyógyszergyártó
Kft. Pécsvárad
Kis gyógyszergyár a Zengő lábánál

Az 1998-ban kezdődött új, zöldmezős be-
ruházás – korszerű gyógyszeripari terve-
zéssel – a nagyobb kapacitásokat, a kor-
szerű és hatékony technikák alkalmazását

A PannonPharma Cégcsoport árbevételének és a dolgozók létszámának alakulása
2001 és 2010 között

Műszaki adatok 
Terület:

● Föld/telek: 12 000 m2

Épületek (alapterület): 1500 m2

Épületek (hasznos terület): 4000 m2

Ebből gyártói tisztatér („D”): 1000 m2

Laboratóriumok: 300 m2

Beruházások (folyamatban): 2000 m2

● Funkcionális főbb egységeink:
■ Szilárd gyógyszerforma üzem
■ Kísérleti fejlesztő üzemegység
■ Aszeptikus üzem, GRP moduláris

felépítéssel
■ Nagyüzemi filmbevonó blokk
■ Nagy teljesítményű fluid-granuláló

blokk
■ MEO-laborok:

Kémiai Laboratórium
Mikrobiológiai Laboratórium
Biológiai Ellenőrző Laboratórium

■ Biológiai Fejlesztő Laboratóriumok
■ Magasraktárak: kiindulási anyagok,

illetve késztermékek szeparált raktá-
rozására

■ Műszaki ellátórendszeri egység
■ Minőségbiztosítás
■ Gazdasági részleg
■ Törzskönyvezési és Kereskedelmi

Iroda, Budakalász

tűzte ki célul. Az első épületblokk 2000-
ben készült el, a létesítményi bővítés, fej-
lesztés, modernizálás folyamatos.

A fejlesztés folyamatos

Pécsvárad

Hatástani Készítmények 
csoport száma

Tápcsatornára ható szerek 6
Vérre ható szerek 3
Szív- és érrendszeri szerek 20
Bőrgyógyászati szerek 9
Hormonális készítmény 1
Fertőzés elleni szerek 17
Váz-izomrendszeri szerek 11
Központi idegrendszeri szerek 5
Szemészeti készítmények 4
Egyéb 3

A KÉMIA KIVÁLÓSÁGAI
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A KÉMIA KIVÁLÓSÁGAI

A vállalat külső laboratóriumi szolgál-
tatást a termékek független végellenőrzésé-
hez, illetve speciális vizsgálatokhoz vesz
igénybe.

A PannonPharma Gyógyszergyártó Kft.
termékpalettája igen széles körű, gyógysze-
reket, gyógyterméket és orvostechnikai be-
sorolású termékeket is gyárt, jelenleg kö-
zel 100 termékkel rendelkezik. A betegek
ellátása szempontjából nagyon fontos, kis
forgalmú készítményeket is előállít. A ter-
mékek mind kémiai, mind gyógyszerésze-
ti, mind farmakológiai szempontból széles
skálán mozognak. Megtalálhatók közöttük
tabletták, kapszulák, granulátumok, olda-
tok, steril oldatok, kenőcsök, gélek és injek-
ciók. További újabb termékek vannak törzs-
könyvezés alatt. 

A Pannon-Pharma több készítményt szer-
ződéses gyártás (bérmunka) keretében bel-
földön és külföldön (India, Cseh Köztársa-
ság, Szlovák Köztársaság) állíttat elő. Az
UNICEF egyetlen magyarországi beszállí-
tója. 

Kutatás-fejlesztés

A PannonPharma Kft. nagyobb mérték-
ben licenc termékvásárlással gyarapítja
termékportfólióját, emellett azonban saját
készítmények fejlesztésével is igyekszik ké-
szítményeinek számát és a társadalom szá-
mára hozzáférhető gyógyszerkincset nö-
velni. A vállalat fejlesztési projektjei több-
irányúak, melyek között megtalálhatók ter-
mékcsalád-bővítések, ismert hatóanyagok
új gyógyszerformáinak fejlesztése, generi-
kus fejlesztések, de egyetemi intézetekkel
közösen eredeti gyógyszerfejlesztést is foly-
tat ismert hatóanyagok új indikációban tör-
ténő alkalmazásával.

A gyógyszerformák tekintetében tablet-
ta (bevont és bevonat nélküli), (kemény)-
kapszula, gél, krém, külsőleges oldat, szem-
csepp és szemkenőcs egyaránt megtalál-
ható a fejlesztések között. A csoport or-
vostechnikai eszközök, táplálékkiegészí-
tők fejlesztését  is végzi, a korábbi gyógy-
szer kategóriájú termékek átminősítése
miatt.

A Biológiai Ellenőrző Laboratórium a
minőség-ellenőrzés keretében végzett bio-
kontroll vizsgálatok (biológiai értékméré-
sek) mellett sejtbiológiai és molekuláris bio-
lógiai célú vizsgálatokat is végez. Munká-
juk szorosan kapcsolódik a cég fejleszté-
seibe bevont hatóanyagok toxikológiai és
hatástani vizsgálatához.

A mikrobiológiai értékmérés-fejlesztés
mellett  in vitro két- és háromdimenziós
(3D) szövetkultúrák kidolgozása is szerepel
a feladatok között. A háromdimenziós máj-
szövet-modell bevezetése az első lépése egy
olyan vizsgálati módszer széles körű alkal-
mazásának, melyben primer humán szöve-
teken tesztelhető a farmakológiai hatóa-
nyagok hatásossága és biztonságossága. E
módszer az eddig alkalmazott in vivo ál-
latkísérletes vizsgálatokkal szemben lehet

valóságosabb, hatékonyabb, és így bizton-
ságosabb a humán alkalmazásra szánt ha-
tóanyagok szűrésénél. Szöveti azonossága
miatt informatívabb eredményt biztosít,
mint az állatkísérletekben végzett vizsgála-
tok. A humán eredetű, in vitro primer sej-
tekből álló 3D kokultúrák további előnye,
hogy jól kiegészítik a különböző hatóa-
nyag-molekulák toxikológiai vizsgálata so-
rán az állatkísérleteket, s így használatuk
lehetővé teszi, hogy már a preklinikai tesz-
tek elvégzését követően humán szöveteken
végzett kísérletek adatai is rendelkezésre
álljanak. További előnye az alternatív tech-
nológia bevezetésének, hogy csökkentheti a
preklinikai vizsgálatok jelenlegi kísérleti ál-
latszükségletét, azaz megszülethetne az
egyre inkább társadalmi igénnyé váló, ke-
vesebb állatáldozattal járó gyógyszerfej-
lesztés. A humán eredetű, in vitro szövete-
ken történő vizsgálatok bevezetésével ki-
zárhatnánk az olyan hatóanyagokat, ame-
lyekkel a fázis I klinikai vizsgálatok során
előre nem látható hatások jelentkeztek.
Végzetes esetek igazolják ugyanis, hogy ál-
latkísérletekben veszélytelennek tűnő ha-
tóanyagok az emberi szervezetben súlyos
mellékhatásokat okozhatnak.

Néhány jól ismert termék

Ismertebb és kiemelt fontosságú, vény nélkül elérhető készítményei: a primycin tar-
talmú Ebrimycin® gél, a flavonoid (diozmin) hatóanyagú DIO-PP® 600 mg tabletta, a
gyulladáscsökkentő és fertőtlenítő Phlogosol® oldat, a Phlogosam® kenőcs és hab, a
fejfájás-csillapító Miralgin® tabletta, a szulfonamid tartalmú Septosyl® szemkenőcs, a
gyomorsav-megkötő Antagel® tabletta és szuszpenzió, a Melfen® 200–400 mg ibu-
profen-tabletta, a Diapulmon® inhalációs csepp, a Fomarex® és a Plastubol® spray.

A régi és ismert IRIX® spray kozmetikai terméket gyártja, forgalmazza, valamint
2011 második félévében a Naksol® spray-t is forgalomba helyezi.

Minőség-ellenőrző laboratórium Kísérleti üzemi gyártás
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A 2012-es Gazdaságfejlesztési Operatív
Program keretében épülő, új biofarma gyár-
tóegységben a PannonPharma Kft. továb-
bi biológiai fejlesztést, humán autológ (sa-
ját eredetű) porcimplantátumok gyártását
tervezi. Az ortopédia klinikákkal együtt-
működve olyan porcpótlási műtéti lehető-
séget teremthet a humán porcimplantátu-
mok előállításával, amely személyre sza-
bottan oldja meg a porcsérüléses, a porc-
hiányos betegségek kezelését. A betegből bi-
opsziával kinyert, saját szövetéből izolált
porcsejtek felszaporításával elegendő porc-
sejtet lehet előállítani ahhoz, hogy a sejte-
ket 3D porcszövetként visszaültethessék a
beteg ízületébe, és ezzel a porchiányt pó-
tolják. Alkalmazásával a hagyományos se-
bészeti eljáráshoz képest a gyógyulási sza-
kasz 6–8 hónappal lerövidül, a műtéti si-
ker biztosabb. A meglévő technológia to-
vábbfejleszthető, olyan gyulladásos porc-
modell hozható létre, amelyen kiválóan tesz-
telhetők az erre indikált hatóanyagjelöltek.

2010-ben a Baross Gábor infrastruktúra-
fejlesztési pályázat keretében megnyert ösz-
szeget a PannonPharma Kft. a Biológiai Fej-
lesztő Labor műszerparkjának bővítésére
fordította. Ennek során különböző műsze-
reket, géldokumentációs rendszert és ku-
tató konfokális mikroszkópot szerzett be. 

A konfokális mikroszkópia előnye, hogy
a gyors képalkotás az élő mintán alkalmaz-
ható, ezáltal a vizsgálni kívánt 3D szövet-
tenyészetek térbeli rekonstrukciójához fel-
használható, tökéletesen összeilleszthető
képeket lehet készíteni. A megvilágítás-
ként használt lézerfényforrások az optikai
mikroszkóp felbontásához képest sokkal
jobb, 100–200 nm felbontást nyújtanak, le-
hetővé téve a szubcelluláris organellumok,
a sejtfelületek és az intersticiumbeli fino-

mabb szerkezeti és biokémiai jelvivők és
anyagcsere-folyamatok vizsgálatát.

A cég a saját fejlesztések mellett terve-
zi, hogy az egyetemekkel és klinikákkal
együttműködve – mint GLP minőségbizto-
sítással rendelkező biológiai fejlesztő, szol-
gáltató labor – is tevékenyen részt vesz a
régióban folyó diagnosztikai és fejlesztési
munkákban.

A Cégcsoport a PannonPharma Gyógy-
szergyártó Kft. révén tagja a pécsi Biotech-
nológiai Innovációs Bázis klaszternek is,
amelyben a társ kkv-cégek innovatív ter-
mékeinek kidolgozását is segíti.

Együttműködések

A PannonPharma Cégcsoport vezetése fon-
tos feladatának tartja a magyarországi re-
gionális tudásközpontok, kutatóhelyek tá-
mogatását, kezdeményezi, segíti hazánk-
ban a kutatók által felépített tudásbázis
eredményeinek alkalmazását, valamint a
szellemi tulajdon védelmét, a találmányok
hasznosításának megvalósítását. Szoros
együttműködést tart fenn egyetemi inté-
zetekkel. Szakemberei posztgraduális kép-
zésekben vesznek részt (szakmérnöki, dok-
tori képzések), valamint elméleti és gya-
korlati oktatást tartanak mind a graduá-
lis, mind a posztgraduális egyetemi kép-
zésben. A cég a magyarországi egyetemek-
kel közös pályázatokban vesz részt, mely-
ben az ipari partner szerepében (jelentős
önrésszel) segíti az elméleti találmányok
megvalósulását, így járulva hozzá a hazai
gyógyszerkincs fejlesztéséhez.

A PannonPharma Kft. 2005-ben csatla-
kozott a Medipolisz Dél-dunántúli Regio-
nális Egyetemi Tudásközponthoz (RET). A
Pécsi Tudományegyetemnek és hét ipari

partnerének a célja a Tudásközpont létre-
hozásával olyan K+F központ és gazdasá-
gi pólus létrehozása volt a régióban a gyógy-
szerfejlesztés és gyártás területén, amely
koncentrálja az erőforrásokat, biztosítja a
kutatási eredmények iparjogvédelmét és
elősegíti a gyors gazdasági hasznosítást.
Ezek segítségével a Tudásközpont hozzá-
járul egy versenyképes, tudásalapú, fejlő-
dést elősegítő, az emberek életminőségét
javító, modern nemzetgazdasághoz és eu-
rópai innovációs rendszerhez.

A PannonPharma Kft. és a Pécsi Tudo-
mányegyetem (PTE) a RET pályázat kere-
tében, 2005–2008 között több gyógyszer-
fejlesztési projektet indított el, melyekből
három szabadalmi bejelentés született. Az
egyik ilyen kiemelkedő kutatás-fejlesztési
téma a kapszaicin – hagyományos NSAID
kombinált hatóanyagú gyógyszerfejlesztés,
a tradicionális nemszteroid gyulladásgát-
lók (NSAID) gyomornyálkahártya-károsí-
tó mellékhatásának kiküszöbölésére. A
PTE többszörösen megerősített saját állat-
kísérletes adatai alapján a gyomorba jut-
tatott kapszaicin kivédi a fekélyképződést.
A mellékhatás kivédésére kifejlesztett újabb
(Cox2-gátló) készítményekről bebizonyo-
sodott, hogy növelik a szívizom-elhalás (mio-
kardiális infarktus) és a szélütés (stroke)
kockázatát, ezért egyre sürgetőbb az igény
a fenti mellékhatásokat nem, vagy kevésbé
adó, egyébként klinikailag biztonságosabb,
régi, jó gyulladáscsökkentő-fájdalomcsil-
lapítók és a kapszaicin kombinációs ké-
szítményeinek előállítására.

Ezen eredmények alapján a Pannon-
Pharma és a PTE kapszaicin–NSAID kom-
binált hagyományos hatóanyagú, orális
gyógyszerkészítmények fejlesztését tűzte
ki célul.

Steril munkavégzés lamináris fülke alatt 3D szövetek vizsgálata konfokális mikroszkóppal
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A fejlesztés jelenleg fázis I-es humán kli-
nikai vizsgálati szakaszban van.

A társaság a projekthez kapcsolódóan
alakította ki a GLP előírások szerint mű-
ködő Bioanalitikai Laboratóriumát, amely
lehetővé teszi a gyógyszerfejlesztés elen-
gedhetetlen nem-klinikai és klinikai vizs-
gálatait, illetve a generikus fejlesztések ke-
retében végzett bioekvivalencia-vizsgála-
tokhoz kapcsolódó bioanalitikai mérések
gyógyszerhatóság által elfogadott elvégzé-
sét.

A PannonPharma Kft. a Semmelweis
Egyetem Gyógyszerkutatási és Gyógyszer-
biztonsági Központjával együttműködés-
ben (igazgató: Prof. Dr. Mátyus Péter) egy
régi, jól ismert hatóanyag innovatív, új te-
rápiás alkalmazására indított közös kuta-
tás-fejlesztési projektet és klinikai vizsgá-
latot.

A vállalatot értékes szakmai kapcsolat
fűzi a Szegedi Tudományegyetemhez is. A
Természettudományi és Informatikai Kar
Mikrobiológiai Tanszékével folyó együtt-
működés eredményeként született meg a
„Gombaellenes hatóanyagot és sztatint
tartalmazó kombinációs készítmények és
alkalmazásuk” című szabadalmi bejelen-
tés. A Tanszékkel közös antibiotikum-ku-
tatások is elkezdődtek. A PannonPharma
Kft. a Gyógyszerésztudományi Kar fejlesz-
tési eredményeit is hasznosítja licenciába
vételi, illetve KK megbízási szerződések
keretében.

Beruházások

A 2000-ben használatba vett pécsváradi
gyárépület bővítése több szakaszban zaj-
lik. A vállalat az üzem bővítésével és fej-
lesztésével a gyártási kapacitását bővíti, il-
letve a jelenleg bérmunkában gyártott ké-
szítményei saját gyártását kívánja megva-
lósítani. A most folyó beruházások között
az egyik legfontosabb az aszeptikus üzem,
mely elsősorban szemészeti készítmények,
valamint gyógyászati segédeszközök gyár-
tására és csomagolására lesz alkalmas.

2011-ben, a Baross Gábor Program kere-
tében elkészül egy gyógyszer-technológiai
fejlesztő laboratórium, mely alkalmas lesz
az új készítmények formulációs fejleszté-
sére, licencalapú termékátvételek, illetve a
gyártás során felmerülő technológiai prob-
lémák előzetes felderítésére és kiküszöbö-
lésére, laboratóriumi és pilot méretű fej-
lesztésére, a formulációt igazoló kisérle-
tekre. A gyógyszer-technológiai fejlesztő
laboratóriumban a készítmények rendkí-
vül széles skálájának előállítására nyílik
majd lehetőség, a szilárd gyógyszerformák-

szelektívebb, kevesebb mellékhatással járó,
előnyösebb gyógyhatást.

A ritka betegségek terápiája értelem-
szerűen kis/közepes gyógyszercégek szá-
mára nagy lehetőség. Itt kevésbé érezhető
a szupranacionális cégek piaci mohósága,
mivel e piac mérete rendkívül kicsi, vi-
szont a kórképek száma sok ezer, a bete-
gek száma relatíve kevés, vagyis ez nem az
esztelen, gátlástalan profitszerzés terü-
lete.

Tervek

A PannonPharma Cégcsoport fejlődését és
bővülését ezen irányok és az adódó üzleti
lehetőségek határozzák meg. Tárgyalunk
egy biotechnológiai cég átvételéről, illetve
a nanogyógyszerek fejlesztésére, gyártásá-
ra közös vállalat megalapításáról.

Zárszó

A PannonPharma Cégcsoport vállalatai a
kis/közepes cégek lehetőségeit felismer-
ve, megragadva igyekeznek korszerű ké-
miai/biológiai/nanotechnológiai/növényi/
természetes gyógyszerek és gyógyítási el-
járások kidolgozásával, közreadásával a
közösség számára hasznos tevékenységet
végezni. 

Ennek legfontosabb tényezője a Cégcso-
portban dolgozó, több évtizedes tapaszta-
lattal rendelkező kollégák és fiatal szakem-
berek tudása, elkötelezettsége, és kitelje-
sítője a hazai egyetemi, tudományos és mű-

szaki szakemberek
és innovatív cégek
megtisztelő együtt-
működése. ���
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A kapszaicin gyógyászati célú alkalmazása

A kapszaicint, a paprika csípősségéért is felelős anyagot élelmiszerként évezredek óta
fogyasztják világszerte. Az erős paprika még a korai Magyar Gyógyszerkönyvekben
is szerepelt fontos növényi gyógyszerként. A gyógyászatban is alkalmazzák az ideg-,
kardiovaszkuláris és emésztőrendszert érintő kedvező biológiai hatásai miatt, több-
nyire külsőlegesen fájdalomcsillapítóként, izom- és ízületi fájdalmak, neuropátia okoz-
ta fájdalmak kezelésére. A nemszteroid gyulladásgátlók (NSAID) gyakori gyomor-
nyálkahártya-károsító mellékhatásának kiküszöbölésére azonban nincs forgalomban
kapszaicin hatóanyagú gyógyszertermék sehol a világon.

tól a félszilárd géleken, krémeken át a
steril szemészeti oldatokig, szemkenőcsö-
kig.

Jövőbe tekintő, folyamatban lévő be-
ruházás egy sejt- és szövettenyésztő GMP
üzem, továbbá egy vírusgyártó GMP meg-
felelőségű üzem (indukáló vírus, ható-
anyaggyártás céljára) és egy GMP megfe-
lelőségű fermentációs üzem kialakítása is.

A Cégcsoport 
jövőképe

A gyógyszerészet és annak gyógyszer-
gyártási, ipari változata – a kémia, a bio-
lógia és a társ természet- és műszaki tu-
dományok hihetetlen fejlődése által – új
távlatokat nyit a kis/közepes gyógyszer-
gyártó cégek számára.

A jelenkori bioterápiás fehérjék és ha-
sonmásaik használata mellett immár kö-
zeli lehetőség a személyre szabott gyógyí-
tás, vagyis a beteg számára – genetikai sa-
játosságai ismeretében kiválasztott – haté-
kony molekulák terápiába vétele; a beteg
saját sejtjeinek, szöveteinek felszaporítása
a sérült sejtek, szövetek, szervek kiváltá-
sára, az allergénekkel vagy bizonyos tu-
morokkal szembeni immunizálásra; peri-
fériás őssejtek szeparációja, irányított bio-
konverziója, például érfali endotél kijavítá-
sára. Az új gyógyító technológiák kidolgo-
zását teszi lehetővé a natív vagy módosított
vírusok vagy plazmidok (személyre sza-
bott) közeli terápiás bevethetősége.

Páratlan lehetőség a kolloidika hihetet-
len fejlődése a nanoléptékekben, ami elő-
segíti az ismert gyógyszer-hatóanyagok új
technológiákba vitelét, s ezzel a
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j szelek fújnak Magyarországon, és a
változás elérte a hazai festék- és va-

kolatpiacot is. A Poli-Farbe, mint magyar
vállalat, Dávidként küzd a festék- és vako-
latpiac Góliátjaival. Ennek ellenére a bó-
csai cég arra törekszik, hogy néhány éven
belül a Kárpát-medence piacvezető festék-
és vakolatgyártója legyen. 

A Poli-Farbe (www.polifarbe.hu) hazánk
meghatározó festék- és vakolatgyára, szá-
mos terméknagydíj és innovációs díj ismer-
te már el termékeinek minőségét és meg-
bízhatóságát. A Bács-Kiskun megyében te-
vékenykedő, 100 százalékos magyar tulaj-
donban lévő vállalat azonban nemcsak épí-
tőanyagokat, hanem egy komplett szolgál-
tatáscsomagot is kínál a tervezéstől a költ-
ségvetés összeállításán át egészen a kivite-
lezés végéig. A Poli-Farbe termékpalettája
a homlokzati termékektől a belső felület-
képzésig széles spektrumban megtalálha-
tó. A cég évente több mint 30 ezer tonna fes-
téket állít elő a magyar, a szlovák és a ro-
mán piacra, ahol leányvállalatain keresztül
értékesít.

A Poli-Farbe Vegyipari Kft. 100% magyar
tulajdonban van. Alapítója egy bócsai ter-
melőszövetkezetben biztonsági megbízott
volt és a dobozüzem vezetőjeként dolgo-

zott. A rendszerváltás közeledtével rájött,
hogy az elsők között lesz, akik elvesztik a
munkahelyüket a gazdasági recesszió mi-
att, ezért kezdte el saját gondolatait, elkép-
zeléseit megvalósítani. Ennek jegyében,
egy szerencsés fordulattal, 1989-ben a ba-
jorországi Waldkraiburgban, egy családias
beszélgetés során egy bajor kisvállalkozó

felajánlotta segítségét: találjanak választ
reggelig arra a kérdésre, hogy akarnak-e
festéket gyártani. Ő segítségül felajánlott
egy egyszerű technológiát és receptúrát,
továbbá valamennyi induló alapanyagot.
Mindezt tette azért, mert az akkori ma-
gyar kormány megnyitotta határait Auszt-
ria felé a kelet-német turistáknak. Mon-
danunk sem kell, a válasz reggelre igen volt!
Így alakult meg 1989 végén az akkor még
Fischer-Farben Kft., fischerbócsai székhely-
lyel, doboz- és festékgyártói alaptevékeny-
séggel. A vállalkozás méretét jól mutatja,
hogy a működés első évében nem egészen
20 tonna festéket gyártott és adott el. Ösz-
szehasonlításul: ez a szám 2008-ban meg-
haladta a 33 000 tonnát, az árbevétel pe-
dig közel 5,6 milliárd forint volt. 2009-ben
a cég 6,2 milliárd forintos bruttó bevételre
tett szert, és csaknem 34 ezer tonna festé-
ket gyártott.

A Poli-Farbe Vegyipari Kft. tulajdono-
sai, a nagy átlagtól eltérően, már a kezde-
tektől fogva hosszú távú célokat tűztek ki
maguk elé, és e céloknak rendelték alá a cég
stratégiáját. A nyereséget következetesen
visszaforgatták a cégbe, ez tette lehetővé
telephely vásárlását és a termelőberende-
zések folyamatos bővítését, igazodva a cég

Poli-Farbe – emberek, 
színek, innovációk
Minőségi festékek, rendszerszintű megoldások és szolgáltatások a palettán
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A szervezeti átalakítást azonban jóval
megelőzte a minőség-ellenőrzési rendszer
bevezetése 1999-ben, amit a növekvő ter-
melési volumen, a piaci, valamint a belső el-
várások indokoltak. A bevezetés igazolta
az elvárásokat, és nagy előrelépést jelen-
tett a cég életében. A Poli-Farbe Kft. minő-
ségirányítási rendszere az MSZ EN ISO
9001 : 2001 rendszerszabvány szerint mű-
ködik. Ez garantálja, hogy a cég folyama-
tosan képes a vevő és az alkalmazandó
jogszabályok követelményeinek megfelelő
termékeket szolgáltatni. Az a cél, hogy fo-
kozzák a vevő megelégedettségét a rend-
szer eredményes alkalmazása útján, bele-
értve ebbe a rendszer folyamatos fejleszté-
sének folyamatait, továbbá fokozzák a bi-
zalmat a vevői és a jogszabályi követelmé-
nyek teljesülése érdekében.

A Poli-Farbe pozitív gondolkodását, a
fejlesztések sikerességét, a folyamatosan
megújuló innovációt a vásárlók és a szakma

képviselői egyaránt elismerik és igazolják.
Erre bizonyíték több termékük, egy teljes
termékcsaládjuk Magyar Termék Nagydí-
ja, s további termékeik elismerései. 2006-
ban Magyar Termék Nagydíjat kapott a Pla-
tinum egyrétegű beltéri falfesték és a Bo-
róka fabevonó lazúr, a Magyar Innovációs
Pályázat Díj keretében elismerték a Plati-
num egyrétegű beltéri falfesték minősé-
gét. 2007-ben Magyar Termék Nagydíjat
kapott a Policolor hőszigetelő rendszer, egy
évvel később Magyar Termék Nagydíj ok-
levelet az Inntaler termékcsalád, mely a Ma-
gyar Minőség Háza Díjat is elnyerte 2008-
ban. 2009-ben a Cellkolor Aqua vizes bázi-
sú zománccsalád, 2010-ben a Platinum Kid
bababarát festék nyerte el a Magyar Ter-
mék Nagydíjat. A Policolor hőszigetelő
rendszer nemrég a Kiváló Építési Termék
Védjegy elismerést is megkapta, ezáltal
egyedülálló termékké vált a hazai piacon.

A hazai piac sikerei után, a külföldi ter-
jeszkedés 2005-ben kezdett el kibontakoz-
ni. 2006-ban már az árbevételünk 2%-át,
2007-ben a 3%-át, 2008-ban az 5%-át az
export tette ki. 2009-ben ez az érték stabi-
lan tartotta részesedését a vállalattal együtt
növekedve, így az árbevételből 5% részese-
déssel bír. A Poli-Farbe elkötelezetten fej-
leszt új termékeket, folyamatosan moder-
nizálja gyártótechnológiáját, így biztosítva
vásárlóinak a piacon elérhető legkorsze-
rűbb termékeket és a legjobb minőséget. A
vállalatnak fejlődése során számos kihí-
vással kellett megküzdenie. Azonban a ma-
gyar tudás, illetve a rugalmas és egyben ra-
cionális, emberközpontú gondolkodás se-
gítségével dinamikus fejlődési pályára tu-
dott állni. 

A Poli-Farbe egy családi vállalkozásból
nőtte ki magát a kkv-szektor meghatáro-
zó vállalkozásává az elmúlt évek során. A
cégvezetés nem felejtette el, hogy honnan
jött, és jól tudja, hova tart. A Poli-Farbe ve-
zetői szerint mit sem érnek a forintok, az

eurók, ha nem tudják megosz-
tani pozitív gondolataikat, érté-
keiket, és nem támogatják azo-
kat, akiknek szüksége van a se-
gítségre. A Poli-Farbe segíti a
Bács-Kiskun megyei labdarúgást,
mert a magyar focit az alapjai-
tól kell újjáépíteni. 2010-ben több
mint 150 hazai és határon túli
magyar óvodának biztosítottak
Platinum Kid bababarát szoba-
festéket összesen mintegy 26 mil-
lió forint értékben, ezzel is meg-
védve a kisgyermekeket a falak-
ra tapadó baktériumoktól, gom-
báktól. ���

folyamatosan bővülő termék-portfóliójá-
hoz. A beruházások során a legjelentősebb
lépés 2004-ben volt, amikor üzembe he-
lyeztek egy számítógép-vezérlésű, auto-
matizált, zárt körű festékgyártó technoló-
giát. A berendezés, mely a mai napig az or-
szág egyik legmodernebb festékgyártó be-
rendezése, hatalmas előrelépést hozott a
termékek minőségében, jelentősen csök-
kentve a fizikai munkaerő-igényt és gya-
korlatilag megszüntette a környezetszeny-
nyezést.

A meglévő üzembe a megnövekedett igé-
nyek miatt, a kapacitásbővítés érdekében
egy új gyártósor került kialakításra zárt
rendszerben, ahol a hőszigetelő rendszerek
alapját képező vakolatok és az egyrétegű
festékek gyártása folyik. 2009-ben uniós
támogatás segítségével megkezdődött egy
logisztikai központ felépítése, mely 2010
nyarára elkészült. A beruházás összértéke
meghaladta a 270 millió forintot. 2010 má-
jusában saját porüzem-gyártósort állítot-
tak üzembe több mint 100 millió forintos
beruházásként, ennek köszönhetően a glet-
tek, ragasztók gyártása is a Poli-Farbénál
történik. A Magyar Termék Nagydíjjal és
Kiváló Építési Termék tanúsító végjeggyel
elismert Policolor hőszigetelő rendszer kü-
lönböző struktúrájú vakolatai és ragasztói
szintén itt készülnek, így a Poli-Farbe komp-
lex szolgáltatást tud nyújtani a házak hő-
szigeteléséhez.

A gyártás bővülésével természetesen
egyenes arányban emelkedett a cég által
foglalkoztatottak létszáma is, amely az utol-
só öt évben megduplázódott, és elérte a 186
főt. A cég fejlődésének harmadik legfon-
tosabb pillére – a kapacitásbővítés és a mi-
nőségfejlesztések mellett – a dolgozók kép-
zése. A vállalat ugyanis lehetőséget bizto-
sít a munkavállalói számára, hogy vegyi-
pari OKJ szakoktatásban vegyenek részt.
Természetesen a cég folyamatos fejlődése
megkívánta a szervezeti struktúra hozzá-
igazítását a cég méreteihez. Az
első nagy átszervezés 2000-ben
történt meg, a következő lépcső
2005-ben volt, mivel a cég 2008-
ra akkora méreteket öltött, hogy
megkívánt egy újabb, a dolgozók-
tól a felső vezetőkig ívelő, telje-
sen átfogó átszervezést. „A szer-
vezeti struktúra átalakítása szál-
kásabbá, költséghatékonyabbá,
gazdaságosabbá tette a cégünk
működését, ezáltal is felkészül-
tebbé vált a jelenlegi gazdasági
válság megoldására” – összegez-
te Szabó Antal, a cég ügyvezető
igazgatója.

A Poli-Farbe árbevétele

A Poli-Farbe Neo a 2010-es év piaci festék-
innovációja 
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Bevezetés

A klasszikus római vallás- és gondolatvi-
lágban a „genius loci” óvó, védelmező szel-
lem volt; olyan alakkal jelenítették meg,
amelyik a fején bőségszarut, a karján kí-
gyót hordoz. Mai köznapi használatában
ez egy hely, helyszín megkülönböztető lég-
körét, a „hely szellemét” jelenti. Ebben az
írásban a hely szelleme a jelleget és teret
adó környezeti teljességekben nyilvánul

meg. A helyeket országként, vidékként,
tájként, településként ismerhetjük, és
eszünkbe juttathatja, hogy mit idéz fel ben-
nünk, mit vált ki belőlünk valamely hely
szelleme. Az írás Szendai szellemét idézi
fel, egyszerűen azért, mert a szerző vala-
mikor régen ott élt és dolgozott, és ottléte
mély nyomokat hagyott benne. Az ese-
mény, ami ezt az írást kiváltotta, 2011. már-
cius 11-én délután következett be, és min-
den felesleges drámaiság mellőzésével apo-

kalipszisként jellemezhető. Egy világ tud-
ja, a hírekben hallotta, a képernyőn látta,
hogy az említett időpontban Japában a
Honsú-sziget északi Tohoku tartományá-
nak fővárosát, Szendait és teljes tenger-
partját a Richter-skála szerinti 9-es erős-
ségű földrengés rázta meg, amit a part
közeli tengeri epicentrum következtében
elemi erejű szökőár (cunami) követett.

Ez az írás nem tudományos úti jelentés,
hanem egy olyan szemtanú gondolatainak
a rögzítése, aki ismerte a kataklizma hely-
színét és szellemét, de aki a tragikus ese-
mény megtörténésekor nem volt ott. Ezzel
szemben jelen volt sok évvel ezelőtt más-
hol, egy hasonló jellegű földrengés hely-
színén, és átélhette azokat az érzéseket,
amiket a szendai földrengés résztvevői
2011. március 11-én átérezhettek.

A szerző abban a szerencsében és meg-
tiszteltetésben részesült, hogy az utóbbi 25
év során hat alkalommal tölthetett hosz-
szabb-rövidebb időt Japánban. Ebből négy
utazás során kongresszusokon vett részt
az ország különböző színhelyein. A többi
utazás egy három hónapos és négy évvel
később egy háromhetes vendégprofesszo-
ri meghívás eredménye volt.

A hosszabb tartózkodás során a szerző
a szendai Tohoku University Aobayama1

kampuszán lévő kémiai intézetben okta-
tott és kutatott [1, 2]. A hely szelleme az-
óta is él benne.

A háromhetes ottlét alatt a Tokyo Met-
ropolitan University hochiagi kampuszán
lévő kémiai intézetben oktatott, és innen
indulva hosszabb körutazás során számos
helyen adott elő, így Szendaiba is vissza-
tért. Ez az írás elsősorban a szendai tar-
tózkodással, a várost és környékét ért ese-
ményekkel, és dióhéjban az események
természetével foglalkozik.

Külön hangsúllyal kell kiemelni, hogy
bár közhelyszerű ismeretek szerint Japán-

Szendai
A hely szelleme

Braun Tibor
 ELTE Kémiai Intézet

Tohoku tartomány térképe

1 Néhány közismert földrajzi néven kívül a japán neveket
angol átírásban közöljük.
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ban folyamatosan tapasztalha-
tók általában kisebb földmeg-
mozdulások, rengések, jelen szer-
ző hat látogatásának összesen kö-
rülbelül 150 napja során egyet-
len egyszer sem élt át vagy ér-
zett ott földmozgást vagy ren-
gést.

A JSPS-meghívások

Szerző mindkét hosszabb idejű
tartózkodását a japán Society for
the Promotion of Science (JSPS,
Nihon Gakujutsu Shinko Kai)
meghívása tette lehetővé.

A JSPS non-profit alapítvány-
ként létesült 1932-ben Showa csá-
szár adománya alapján, és 1967-ben vált
NGO-vá (Non-governmental Organization)
a japán Oktatási, Tudományos, Sport és
Kulturális Minisztérium felügyeletével. 2003-
ban adminisztratív szempontból teljesen
önálló intézménnyé vált.

Szendai a Mijagi prefektúra fővárosa,
Tohoku tartomány legnagyobb városa. La-
kosainak száma körülbelül egymillióra te-
hető, a Honsú-sziget megalopoliszainak
(Tokió, Oszaka, Kobe…) lakosságához ké-
pest kimondottan szerénynek számít. A
várost 1600-ban létesítette Date Masamu-
ne hadúr és a „fák városa”-ként is jellem-
zik. Szendai a csodálatos japánkertek, a ja-
pán kertkultúra egyik fellegvára.

A várost körülbelül 10 kilométernyire a
tengertől, talán Rómához hasonlóan, több
dombon, a nyugati Ohu-hegységig terjedő
helyre építették, és a Hirosegawa folyócska
szeli ketté, mint Budapestet a Duna.

Szendai gyönyörű földrajzi fekvésű,
korszerű építésű és közlekedésű város, la-
kosságához illő emberi méretekkel, ahol
még a „felhőkarcolók” is csak körülbelül
10–30 emeletig magasodnak.

A mai nevén ismert Tohoku Egyetem
orvosi iskolaként létesült 1736-ban. 1907-
ben változott egyetemmé a Meiji kormány-
zat döntéseként Tohoku Imperial College
néven.

Jelenleg az oktatás japán és angol nyel-
ven öt kampuszon folyik. Jelen szerző az
Aobayama kampuszon, a Graduate School
of Science-en dolgozott. 2009-ben a Toho-
ku Egyetemen körülbelül 18 000 hallgató
tanult. Az egyetemi alapítvány szelleme
szerint az egyetem működése három fő
értékre épül: „Kutatás”, „Nyitott kapuk”
és „Gyakorlat-vezérelt kutatás és oktatás”.
Nem maradhat említés nélkül, hogy az egye-
tem felszereltsége, műszerezettsége, okta-
tási gárdája és oktatása világszínvonalú, és

az intézmény egyike japán tíz legjobb egye-
temének.

A szerző szendai meghívói Nobuo Su-
zuki és Kenji Yoshihara professzorok vol-
tak. Akkoriban Suzuki professzor a Depart-
ment of Chemistry vezetője, Yoshihara pro-
fesszor a kar dékánja volt. Ottléte alatt a
szerző abban a megtiszteltetésben része-
sült, hogy ő adhatta át Suzuki professzor-
nak a Journal of Radioanalytical and Nuc-
lear Chemistry főszerkesztőjeként kiemel-
kedő radioanalitikai kutatásaiért a nem-
zetközi George Hevesy- (Hevesy György) dí-
jat [7].

Az egyetemen a szerzőt kollégái, előadá-
sainak hallgatói olyan különlegesen kedve-
sen, érdeklődéssel és barátsággal fogad-
ták, hogy a szívélyes légkör, az állandóan
érzett otthonosság megkönnyítette beil-
leszkedését az új környezetbe.

Az apokalipszis

Az apokalipszis ó- és újszövetségi jelenté-
sén túlmenően borzalmas katasztrófát je-
lent, ami magában foglalja a katasztrófa
rendkívüli méretű, elemi csapásként való
szótári értelmezését. A Japánt sújtó 2011.
március 11-i események hármas koinci-
denciának is tekinthetők. A koincidencia
szó értelmezésünkben események olyan
véletlen egybeesését vagy egymásutánisá-
gát jelenti, amelyeket váratlannak vagy
meglepőnek érzünk. Bár általában a koin-
cidens (együtt történő) események között
nem feltétlenül merül fel az ok-okozati
összefüggés, szerző a Szendai és vidékén
történteket az alábbi hármas koincidenci-
ának tekinti (legalábbis következményi
szempontból) [3]:

● földrengés,
● szökőár (cunami),
● nukleáris baleset.

Valószínűségi szempontból a
koincidenciák annál ritkábbak
(vagy valószínűtlenebbek), mi-
nél több egyedre vagy esemény-
re vonatkoznak. Ha a szendai ese-
ményeket koincidencia-szem-
pontok szerint értékeljük, együt-
tes előfordulásuk az emberi tör-
ténelem 2011. március 11-i idő-
pontjáig a legjózanabb ész, elő-
relátás, prognosztika szerint el-
képzelhetetlen volt. A lehetetlen-
nel arányosak a károk és követ-
kezmények is, de a hely japán
szelleme hozzájárul ahhoz, hogy
bár az áldozatok száma ez eset-
ben is iszonyatosan magas, ha-
sonló erejű események áldozat-

számához képest eddig (2011. április 6.)
szerényebbnek bizonyul.

A földrengés

A huszadik század vége és a huszonegye-
dik század eleje nem fukarkodott jelentős
mértékű földrengésekben. Minden alapo-
sabb érvelés nélkül gondoljunk itt csak a
Haitit, Chilét, Új-Zélandot és Kínát ért
ilyen eseményekre. Persze gondolhatunk a
Richter-skálára is, a Japánt ért első rengés
előbb 8,5-es, majd később 9,0-ra módosí-
tott erőssége még azon a vidéken is rend-
kívülinek tekinthető. Az azonban ma már
köztudott, hogy Japán történetében a 2011.
március 11-i volt a legnagyobb és legpusz-
títóbb, és világviszonylatban is a máig is-
mert 10 legnagyobb földrengés egyike.

Nincs a világon olyan ország, amelyik a
földrengések kutatására, előrejelzésére Ja-
pánnál nagyobb figyelmet szentelt volna.
Egyetlen példaként említhető, hogy a
szerzőt ottani utazásai során vendéglátói
több olyan iskolalátogatásra hívták meg,
ahol számos érdekesség mellett csaknem
mindenütt bemutatták a „földrengés-szi-
mulátort”, azaz egy kocka formájú, pa-
dokkal, katedrával, táblával berendezett,
gumitömbökre szerelt tantermet, amiben
osztályfőnöki óra közben a diákokat a szo-
ba különböző erősségű rázásával a föld-
rengések megszokására, a szükséges visel-
kedésre oktatták. Minden intézményben,
egyetemen, üzemben, vállalatnál, bevásár-
lóhelynél rendszeres képzésben részesítet-
ték az alkalmazottakat, hallgatókat a föld-
rengés során javasolt viselkedésre. Ilyen
képzésen jelen szerző is többször részt
vett.

Ezek a felkészülési intézkedések nem
maradtak eredménytelenül a 2011. március
11-i esemény során.

A szerző Szendaiban átadja Nobuo Suzuki professzornak 
a  George Hevesy-díjat [7]
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A kalamitásokkal szembesülve 2011.
március 11-én egy jól felkészített, tisztes-
ségtudó, felelősségtudó nép rendkívül fe-
gyelmezetten, mondhatnánk sztoikusan
viselte az események terhét. Egyáltalán
nem, vagy csak alig volt fosztogatás, visz-
szafogott a panaszkodás, és talán máshol
elképzelhetetlen a szolidaritás. A világ mé-
diumai erről az események után részlete-
sen beszámoltak.

A 9-es erejű földrengés óriási, körülbe-
lül 30 000-szeres hirosimai robbanási ener-
giának felelt meg. Amennyiben nincs ko-
incidencia, és a földrengés az egyetlen
esemény, a károk mértéke, az áldozatok
száma – nyugodtan állíthatjuk – meglepő-
en alacsony lett volna. Szendaiban, de To-
kióban sem dőltek össze az épületek, még
a felhőkarcolók sem. Persze az épületek-
ben belső károk előfordultak, de például a
körülbelül 50–60 japán kollégának, barát-
nak küldött aggódó és együttérzést kifeje-
ző levélre érkező, szerencsére sok válasz
közül említjük itt például Yuichiro Naga-
me, a szendai Tohoku University profesz-
szorának március 22-i levelét: All my fa-
mily and colleagues are fine, but the insti-
tute was extremely damaged. The electri-
city has been just restored this morning
but we have no water supply still now in
the institute. Hat levélre mindmáig nem
jött válasz, de szerző szívből reméli, hogy
csak azért, mert a címzettek mással voltak
elfoglalva.

Japánban hagyományosan fából épít-
keznek, és vidéken az általában földszintes
vagy egyemeletes családi házak a föld moz-
gásakor inkább elhajoltak, de nem dőltek
össze. A vasbetonból épített, több métert
kilengő magas házak Szendaiban nem, de
például még Tokióban sem dőltek össze.
Az egyetem épülete is ép maradt, a látké-
pek ugyanazt mutatták a földrengés után,
mint előtte. Nagame professzor levele is
csak belső, a villany- és vízvezetékek jelen-
tős, de nem végzetes kárairól számolt be.

Földrengés-előrejelzés

Említettük már, és most is megerősítjük,
hogy egy teljes nép alaposabb, tudatosabb,
aprólékosabb felkészítése földmozgási ese-
ményekre Japánnál jobban nehezen elkép-
zelhető. Felmerül a kérdés, hogy mi a hely-
zet az előrejelzéssel. A szerző tudomása
szerint ez irányban Japánban, de sokfelé a
világon komoly kutatások folynak, ám a
mai napig teljesen megbízható, akárhol,
akármikor igénybe vehető előrejelzési le-
hetőség sehol sem állt vagy áll rendelke-
zésre.

A pénteki napon, 2011. március 11-én
délután 14:30-kor bekövetkező, 6,5, majd
9,0 Richter-skála erősségű, Szendaitól 110
kilométerre, a Csendes-óceán körülbelül
29 kilométer mélységéből induló földren-
gés időpontját előre jelezni lehetetlen lett
volna. Szakértők már évekkel azelőtt em-
lítették egy nagy földmozgás valószínűsé-
gét. Ennél többet a kitűnően felszerelt
szeizmológiai intézetek és megfigyelőállo-
mások, a legjobban képzett szakemberek
sem tettek és nem is tehettek. Csak haj-
szállal jobbak a tengerfenéki epicentru-
mokból induló, a tengerparti vidékeket fe-
nyegető szökőár (cunami) előrejelzési le-
hetőségei. Például a Szendai közeli, part
alatti rengés által indított körülbelül 10–15
méter magas szökőárhullám utólagos
szakértői vélemények szerint körülbelül
807 kilométer/óra sebességgel száguldott
Szendai és Tohoku tartomány partja felé.
Amennyiben magát a rengést jelezték is
Japánban, a rengés pillanatában az erre
felállított rendszereknek a szökőár néhány
percen belüli érkezésére és a lakosság fi-
gyelmeztetésére semmilyen esélye nem
volt.

Szökőár (cunami) 
és szökőár-tudomány

Mint az előzőekben már említettük, a je-
lenlegi japán tragédia fő okozója nem a
földrengés, hanem az annak eredménye-
ként, illetve következményeként a tengeri
epicentrumból elindult szökőár volt. Mint
ahogy a mindenki által látott tv-felvételek
sajnos nagyon alaposan és aprólékosan
bemutatták, a hatalmas ár elsodort min-
dent, amivel találkozott; egymáshoz csa-
pott, bedarált, összezúzott épületet, földi
járművet, hajót. Állva csak a mélyen föld-
be alapozott vasbeton építmények marad-
tak, azokból is kimosva csaknem mindent,
ami vízmagasságig mozgatható, letéphető
volt.

A szökőárak történelme, beleértve a
megfigyelésük krónikáját, messze a múlt-
ba nyúlik vissza, és már a 15. század óta
jegyzésre talált [4]. A most Japánban tapasz-
talt és előzőleg számos helyen okozott je-
lenségek miatt a szökőárak a tudomány és
a tudományos kutatás külön területévé vál-
tak [5]. A téma folyóirat-irodalma több ezer
tétellé növekedett [6].  

Nukleáris következmények

A földrengés és a szökőár okozta prob-
lémáknak, a fukusimai nukleáris erőmű-
nek, illetve a Tokyo Electric Power Co.

(TEPCO) nukleáris reaktorainak és káro-
sodásainak elemzése messze meghaladja
e munka kereteit annak ellenére, hogy je-
len szerző kétszer is előadást tartott a fu-
kusimai atomerőműben. Ettől függetlenül
ez a kérdés a közelmúltban és jelenleg is
rendkívüli figyelmet kapott és folyamato-
san kap az elektronikus és nyomtatott
médiában. Jelen pillanatban (2011. április
6.), amikor számos ehhez kötődő kérdés
még nyitott, és a végkifejlet a terület szak-
emberei előtt is beláthatatlan, teljesen hiá-
bavaló lenne bármit állítani, jósolni vagy
jövendölni. Tény, hogy a japán kormány
véleménye szerint is a baj nagy, és csak
remélni lehet, sőt kell, hogy sikerül rajta
felülkerekedni. 

Lima, Peru

Vasárnap, 1970. május 31-én délben Peru
Ancash és La Libertad megyéinek csen-
des-óceáni, a fővárost, Limát is magában
foglaló partjait – Casma és Chimbote vá-
rosoktól 35 kilométernyire, a tengerben lé-
vő epicentrumból induló – Richter-skála
szerinti 7,9–8,0 erősségű földrengés rázta
meg [8]. A rengés elérte Limát és más ki-
sebb városokat, falvakat is, de egyúttal de-
stabilizálta az Andokhoz tartozó Huasca-
ran-hegység nyugati falait, szikla-, kő- és
hólavinát okozva, ami a völgybe lezúdulva
teljesen betemette Yungay és Ranrahirca
városkákat és számos ott lévő falut. Szin-
te elképzelhetetlen, szerencsés véletlennek
tulajdoníthatóan a tenger alatti epicent-
rumból induló rengést nem követte szökő-
ár. Ennek geofizikai magyarázatával itt
nem foglalkozhatunk.

Ezzel szemben a hatás 83 000 négyzet-
kilométernyi, Belgiumnál és Hollandiánál
nagyobb területre terjedt ki. Chimbote,
Carhuaz és Recuay városkában az épüle-
tek 80–90%-a összeomlott, az áldozatok
számát körülbelül százezerre becsülték.

A sors kegyetlen véletlenje folytán szer-
ző és családja azon a napon Limában tar-
tózkodott, ahol másfél éves hivatalos ki-
küldetésben az ENSZ-hez tartozó, bécsi
székhelyű Nemzetközi Atomenergia Ügy-
nökség (International Atomic Energy Agen-
cy, IAEA) szakértőjeként dolgozott. Fel-
adata volt, hogy a limai Junta de Control
de la Energia Atomicában (Atomenergiai
Kutatóintézetben) bevezesse és koordinál-
ja azokat a vizsgálatokat, amelyek során a
Mururoa-atollban végzett, nyílt színi kí-
sérleti atombomba-robbantásokkal felte-
hetően okozott radioaktív szennyezéseket
mérik a Dél-Amerika nyugati partjai men-
tén fekvő országokban.
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A földrengés alatti érzéseiről szerző a
rengés másnapján levelet küldött körülbe-
lül nyolcvan magyarországi és a világ más
tájain élő rokonának, barátjának és kollé-
gájának. A levelet a szerző barátja, sokévi
munkatársa és tudományos társszerzője,
Juraj Tölgyessy professzor, a bratislavai
Műszaki Egyetem radiokémiai tanszéké-
nek akkori vezetője közzétette a pozsonyi
Tudomány és Társadalom (TéT) című ha-
vilapban [9].   

A szerző meggyőződése, hogy a közel-
múltbeli japán tragédia átélőinek a nagy-
közönség általi jobb vagy még jobb meg-
értését segíti egy olyan spontán vallomás,
amit olyan valaki írt le, aki maga is átélt,
sőt túlélt egy a szendaihoz hasonló mére-
tű földrengést. ���
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LIMA, 1970. június 3.
Vasárnap volt, 1970. május 31-e. A mexikói labdarúgó VB meg-
nyitó napja. A labdarúgó-szurkolók (és melyik perui vagy itt
élő magyar nem az?) aznapi programja réges-régen el volt
döntve: séta, pihenés, déli 12-ig, aztán odaülni a tv elé és néz-
ni a Mexico City-i megnyitó ünnepséget, majd a Mexikó–Szov-
jetunió meccset. Negyedik emeleti lakásunkban mi is ezt tettük.
A mérkőzés utáni percek öltözködéssel, majd újságolvasással
teltek. Három óra húszkor a fotelben ülve egy viszonylag enyhe
földlökést éreztünk. Ez körülbelül olyan, mint amikor valaki
hirtelen ránt egyet a fotelen. Első pillanatban nem ijedtünk
meg, hiszen ittlétünk alatt már többször előfordult ilyesmi.
Most azonban az első lökést egy újabb, valamivel erősebb kö-
vette, majd elszabadult a pokol. Tompa, egyre erősödő dübör-
gés hallatszott, miközben az egész hétemeletes épület úgy re-
csegett-ropogott, mint egy marokba szorított gyufaskatulya. A
padló hullámzott, mint a viharos Balaton, és az utcáról egyre
erősebb ordítozás, jajveszékelés és sikoltozós hallatszott. Első
ösztönös gondolatunk az volt, hogy ki kellene rohanni a sza-
badba. Igen ám, de hogyan jusson le az ember a negyedik eme-
letről, amikor a lift nem működik, és a lépcsőház messze van,
azonkívül keskeny, és mindenki arrafelé tolakszik? Átvillant
agyunkon, amit ilyen esetekről eddig hallottunk: a legokosabb
nem rohanni, hanem – ha van – egy beton keresztgerenda alá
állni és kivárni a végét. Sikerült odatámolyognunk a gerenda
alá. Mindketten (a kis Robi nagyon keveset értett az egészből)
falfehérré váltunk. Érdekes volt megfigyelni, hogyan terjed ben-
nünk a félelem és az iszonyat. A dübörgés, recsegés-ropogás
folytatódott. A falak egymás után repedtek meg, a vakolat hul-
lott, a vázák, könyvek és egyéb tárgyak úgy potyogtak sorban,
mint az érett almák a fáról. Egyikünk sem ijedős természetű,
és átéltünk már egyet s mást. Most azonban meg voltunk győ-
ződve, hogy nincs tovább, másodpercek alatt összeomlik a ház,
betemetve, szétnyomva mindent. A falhoz lapulva azokra gon-
doltunk, akik otthon visszavárnak és arra is, hogy a fészkes fe-
ne hozott bennünket ide; nem tudtunk nyugodtan ülni a fene-
künkön a Mohai úton, ahol nincs ugyan ennyi látnivaló és ro-

mantika, de szilárd a talaj, és legfeljebb a lift romlik el néha.
Ha van világvége, ha igaz, hogy volt Szodoma és Gomora, ha
van pokol és utolsó ítélet, akkor ilyennek kell lennie. Nem tu-
dom elképzelni az irtózat magasabb fokozatát. A test megbé-
nul, az agy kikapcsolódik és törött gramofonlemezként csak
egyet ismétel: legyen már vége, legyen már vége, legyen már vé-
ge. És valóban – a ház nem dőlt össze, a lökések egyre csilla-
podtok, a recsegés csendesült, majd teljesen megszűnt. Az volt
az érzésünk, hogy órákig tartott. Utólag tudtuk meg – és ma
sem tudjuk elhinni –, hogy az egész összesen 40 másodpercig
tartott, a kezdő és befejező mozgással együtt 2 percig. Meg vol-
tunk győződve róla, hogy legalább fél Lima összedőlt. Amint a
rengések elcsendesedtek, lementünk az utcára. A lépcsőház, az
utca telve remegő emberekkel. Számoson ájultan feküdtek a
földön. Beültünk a kocsiba, és járni kezdtük a város utcáit.
Mindenütt sérült, rohanó tömeg, tülkölő, száguldó autók, de a
legnagyobb csodálkozásunkra minden ház állt, még a felhő-
karcolók, templomok és vályogépületek is. Sok helyen feküdt
törmelék, üvegdarab a járdán, de ezen kívül (és a kétségbeesett
tömegen kívül) a földrengésnek semmi nyoma sem volt. Ez ki-
csit megkönnyebbített. Lassan-lassan azonban kezdtek szállin-
gózni a hírek, és ma már kialakult az iszonyatos tragédia saj-
nos még mindig nem teljes és végleges képe. A földrengés epi-
centruma kb. 350 km-nyire volt Limától, egyesek szerint a ten-
gerben, 30 km-nyire a perui parttól, Chimbote kikötővel szem-
ben. Mások szerint Yungay városa alatt kb. 80 km-nyire a part-
tól. A legerősebben sújtott terület több ezer négyzetkilométer-
nyi kiterjedésű, Limától északra, főleg a Fekete- és a Fehér-
Andok vidékén fekszik. A sújtott területek nagy részével mind-
máig teljesen megszakadt az összeköttetés. Rádióamatőrök hí-
reiből és légi felderítésből annyit már tudunk, hogy az áldoza-
tok száma meghaladja a 30 000-et. Több kisebb város és falu
teljesen eltűnt. Minden vonalon teljes a káosz. Jómagunk nem
vagyunk veszélyben és Limában az élet majdnem normális.
Nagy a valószínűsége annak, hogy egyelőre újabb földrengés nem
fenyeget, és pár hónap múlva személyesen is beszámolhatunk
mindenről... [9]

Levél Limából

Yungay, Peru, 1970



Ismét búcsúznunk kell – a Veszprémi Egye-
tem alapító atyáinak egyike, Bodor Endre ny.
tanszékvezető egyetemi tanár életének 90. évé-
ben, 2011. március 4-én, hosszan tartó beteg-
ség után örökre eltávozott körünkből. 

Bodor Endre professzor úr vegyészmérnöki
diplomáját 1943-ban szerezte Budapesten, a

József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. Ezt követően
a Budapesti Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki Karán előbb Plank Jenő
professzor, majd Erdey László akadémikus munkatársaként dolgozott.
1954-ben került a Veszprémi Vegyipari Egyetem Általános és Szervetlen
Kémia Tanszékének élére, amelyet 1981-ig, nyugállományba vonulásáig
vezetett. 1957-ben dékánhelyettesként, 1964 és 1965 között rektorhelyet-
tesként szolgált. 

Tudományos munkásságának kezdetén, Erdey László akadémikus
irányításával, új, nemzetközi figyelmet kiváltó analitikai módszer (asz-
korbinometria) kidolgozásában vett részt, majd korábbi vizsgálatainak
folytatásaként Veszprémben, irányításával – a kezdeti komoly nehézsé-
gek ellenére – széles körű kutatómunka indult meg a polarográfia terü-
letén. Ennek nemzetközi elismerését jelzi a Nobel-díjas Heyrovsky pro-
fesszor részvételével rendezett magyar–csehszlovák és csehszlovák–ma-
gyar polarográfiai konferencia is (1955, Veszprém, illetve 1958, Prága). A
polarográfiai kutatások eredményei számos konferencián kerültek be-
mutatásra, illetve publikációk formájában láttak napvilágot, széles körű
szakmai érdeklődéstől övezve.

Az 1960-as évek elején nyilvánvalóvá vált, hogy a kémiai kutatások so-
rán elért újabb és még újabb eredmények a szervetlen kémia oktatásá-
ban szemléletváltást kívánnak meg, a tárgy hagyományos, leíró jellegű
bemutatása már nem gyümölcsöző. A tananyag mélyreható átalakításá-
ban Bodor professzor úr országos viszonylatban elsőként, úttörő mun-
kát végzett. Ebben az évtizedben jelent meg – jegyzetek formájában ki-
érlelve és az oktatás gyakorlatában kipróbálva – Szervetlen kémia című
munkája (1968), amely – mint az első, korszerű, kvantumkémiai szemlé-
leten alapuló, a későbbiekben számos kiadást megért tankönyv – gene-
rációk hosszú sora számára szolgált egyetemi tanulmányaik során for-
rásként mind Veszprémben, mind más egyetemeken és főiskolákon. Pro-

fesszor úr már hosszú évtizedekkel ezelőtt felismerte, hogy a tudomá-
nyok, így a kémia szinte hihetetlen mértékű, viharos tempójú speciali-
zációja a jövő generációk érdekében megkerülhetetlen feladattá teszi a
szintézist teremtő alkotómunkát.

Tanszékvezetőként is a közös munka minden területén szintézis lét-
rehozásán fáradozott, megteremtve ezzel azt a szellemi, emberi és mo-
rális atmoszférát, amely az Általános és Szervetlen Kémia Tanszék má-
ig legértékesebb öröksége. Tevékenységének középpontjában mindig is
a fiatalok, a fiatal kollégák segítése állt, ennek bizonyítéka – a többi kö-
zött – az Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny és a Nemzetközi Ké-
miai Diákolimpiák szervezésében és megrendezésében évtizedeken át be-
töltött vezető szerepe. Arra is jutott energiája, hogy hosszú időn át az
MKE megyei elnökeként és a Balatoni Nyári Egyetem főszervezőjeként
tevékenykedjék.

Szeretett intézményével nyugdíjba vonulása után is állandó kapcsolat-
ban állt. Alapítványok kuratóriumaiban dolgozott, osztotta meg tapasz-
talatait, bizottságok elnökeként végzett hasznos munkát, jubileumi ren-
dezvényeink főszervezőjeként tette emlékezetessé ünnepeinket. Ha nem
csupán jól szervezett, de elegáns és igazán nívós rendezvényt kívántunk
tető alá hozni, akkor ennek karmestere csak Bodor professzor úr lehetett.

Életműve egyéniségéből fakadt. Minden értelemben egyenes tartású,
disztingvált ember volt, modora, öltözéke feltűnéstől tartózkodóan ele-
gáns, udvariassága legendákat szült. Egykori bencés diákként is vallotta:
vannak alapvető értékek, amelyek nem relativizálhatók; a kimondott
szavaknak kötelező erejű jelentése van, nem csupán használata; az em-
beri életnek létezik transzcendens dimenziója.

Szűkebb és tágabb környezete szerette, tisztelte, és ezt számos kitün-
tetéssel is kifejezésre juttatta. Közülük talán a Pro Universitate Veszpre-
miensis kitüntetésnek és a Veszprém megyei jogú város által adományoz-
ható legmagasabb elismerésnek, a Gizella-díjnak örült a leginkább. Úgy
vélte, ez bizonyítéka annak, hogy az Egyetem és a Város, ahol élt és dol-
gozott, múlhatatlanul befogadta.

Mondják, csak az távozik közülünk visszavonhatatlanul, aki kihull az
emlékezetünkből. Bodor Endre professzor úr értékteremtő munkája és
példája mindennapjaink inspiráló erőforrása marad.

Papp Sándor
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Bodor Endre (1921–2011)

Kovács Lajos örökre beírta nevét a magyar
festékipar történetébe. Hosszú évtizedeken
keresztül Európa-szerte ismert és elismert ve-
zetője volt a hazai lakkfestékiparnak. Felké-
szültsége, vezetői stílusa és módszere eredmé-
nyeként vált a hazai festékipar európai vi-
szonylatban is jelentőssé.

Munkájának fontosabb állomásait nem
könnyű felsorolni, ismertetni. A kis, szétszórt, korszerűtlen festékgyá-
rak állami összevonását ő vezényelte le az ötvenes évek végén. Ezzel ki-
alakult egy európai méretű festékgyár, a Budalakk Festék- és Műgyan-
tagyár. 

Az önálló, hazai festékipari kutató megalapítása, megszervezése az ő
nevéhez fűződik. Megalapította a festékipari műszaki tanácsadó és ve-
vőszolgálatot, mely a hasonló szervezetek között az első volt Magyaror-
szágon. A siker olyan mértékű volt, hogy ezután más iparágak is hason-
ló szervezeteket alakítottak.

Kovács Lajos szervezte meg az MKE Lakk- és Festékipari Szakosztá-
lyát, melynek éveken át az elnöke volt. Ez lehetőséget biztosított arra,
hogy a magyar szakemberek bekapcsolódhassanak a nemzetközi szak-
mai szervezetek munkájába.  

Kovács Lajos volt az első, aki a szakmában tudományos fokozatot
szerzett. Teljesítményét Állami Díjjal jutalmazták. 

Az ő nevéhez fűződik a Lakk és Festék Zsebkönyv szerkesztése, ki-
adása. Eredményes kutató- és fejlesztőmunkáját több szabadalom fém-
jelzi. 

A fáradságot nem ismerő munka kikezdte egészségét. Korengedmé-
nyes nyugdíjba ment, de még ebben a formában sem hagyta abba a ku-
tatást, a fejlesztést. Kovács Lajos vezetése idején a magyar festékipar a
szakma legdinamikusabb szakaszát élte át. Ma, amikor a magyar fes-
tékipar gyakorlatilag szétesett, európai viszonylatban jelentéktelenné vált,
nagyon érezhető az  újat kereső, gondolatgazdag, kiváló szervező hiánya.
Mély fájdalommal búcsúzunk tőle. Amíg élünk, nem fogjuk elfelejteni.

Tímár János

Kovács Lajos (1920–2011)



APRÓSÁG

A csokoládés eper rajongóinak minden bizonnyal nagy mege-
légedésére szolgál, hogy a kakaó (Theobroma cacao) és az
erdei szamóca (Fragaria vesca) teljes genomját egyszerre, a
Nature Genetics folyóirat 2011. februári számában publikálták.
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BICENTENÁRIUM

Jacob Berzelius: Erste Fort-
setzung des Versuchs, 
die bestimmten und einfachen
Verhltnisse aufzufinden, nach
welchen die Bestandtheile 
der unorganischen Natur mit 
einander verbunden sind
Annalen der Physik, Vol. 38, 
pp. 161–226  (1811, 6. szám) 

Jöns Jacob Berzelius (1779–1848) svéd kémikus volt, a kémia-
tudomány egyik alapítójának tekintik. Eredetileg orvosi pá-
lyára készült, 1807-ben lett a Karolinska Institutet kémiapro-
fesszora, 1808-ban a Svéd Királyi Akadémia tagjává választot-
ták. Felfedezte a szilícium, a szelén, a cérium és a tórium ele-
meket, ő használta először a katalízis, a polimer, az izomer és
az allotróp fogalmakat.

Aminosav-fejlődéstan
A közelmúltban feltérképezték a pirrolizin, a
metán-előállító ősbaktériumokban egy évtizede
felfedezett természetes aminosav bioszintézi-
sét. A folyamat lényegében két lizinmolekula
többlépéses reakciója, s arra is fényt derít, hogy a genetikai kódban hogyan jelenhettek meg új aminosavak. A kísérletek során a Metha-
nosarcina acetivorans genomjának egy részét Escherichia coli baktériumokba ültették át, majd a stabil 13C és 15N izotópjelölés segít-
ségével igazolták, hogy a pirrolizin a génekben kódolt egy vagy több enzim hatására lizinmolekulákból keletkezik. A folyamat nagy
valószínűséggel egy D-ornitin-származékon keresztül zajlik le. Mindez megfelel a „koevolúciós elmélet” jóslatainak, amely szerint a
biomolekulák eleinte kevés különböző aminosavból álltak, s a továbbiak a már meglévők átalakításával keletkeztek és kaptak bioké-
miai szerepet. Ebben az evolúciós sorban az már igazolható, hogy a pirrolizin a lizinből, a lizin pedig az aszparaginsavból jött létre.

Nature 471, 647. (2011) 
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Mágneses nikkelkapcsoló
Német tudósok előállították az első olyan molekulát, amelynek
stabil mágneses állapotok közötti átmenetét szobahőmérsék-
leten könnyen ki lehet váltani. A molekula egy fenilazopiridin-
egységet is tartalmazó nikkel(II)porfirin komplex. Zöld fény
hatására a fenilazopiridinben lévő nitrogén-nitrogén kettős kö-
tés transz helyzetből ciszbe izomerizálódik, és így a piridin-

egység a nikkel(II)ion axiális koordinációs helyé-
re lép be. Ezzel a nikkel(II) koordinációs kör-
nyezete síknégyzetesről négyzetes piramisos-
sá válik, maga a komplex pedig diamágne-
sesből (kis spinszámú) paramágneses (nagy

spinszámú) lesz. A változást
visszafelé is elő lehet idézni

kék fény haszná-
latával. Az elv-
nek jelentős
felhasználása

lehet a dinami-
kus mágneses rezonan-
cia képalkotásban.
Science 331, 445 (2011).

Nukleáris kézikészülék
Kanadai szakemberek olyan, lézerindu-

kált bomlási spektroszkópián (LIBS,
laser induced breakdown spectro-

scopy) alapuló, hordozható készü-
léket építettek, amely rövid idő

alatt nagy érzékenységgel
meg tudja határozni az

urán-235/urán-238 és a
deutérium/prócium izo-
tóparányt. Ezzel a hasa-
dóanyagokkal való ille-

gális kereskedelem elleni küzdelem nagy lépést tett előre. Ko-
rábban ilyen méréseket nagy felbontású gamma-spektroszkó-
piával vagy induktívan csatolt plazmát használó tömegspektro-
metriával lehetett végezni, amit az érzékenység jelentős csök-
kenése nélkül nem tudtak miniatürizálni, s a mintavétel és az
analízis között nagyon hosszú idő telt el. Az új eszköz – egysze-
rűsége és gyorsasága miatt – a Nemzetközi Atomenergia Ügy-
nökség terepen dolgozó szakemberei számára nagyon fontos
lehet.

J. Anal. At. Spectrom. 26, 536. (2011)



TÚL A KÉMIÁN

Ki az úr az űrben?
A hidegháború nemcsak az elérhető közelségben lévő nukleá-
ris háború rémképét vetítette a világ elé, hanem nemzetközi
szerződések sorához is vezetett. Ezek révén a világűrre is törvé-
nyek vonatkoznak, például szigorú fegyverkorlátozást írnak elő.
Ahogy egyre több nemzet válik képessé a műholdak és űrhajók
pályára állítására, úgy egyre súlyosabbak lesznek a világűr
használatával kapcsolatos problémák: ilyenek például a műhol-
dak pályáinak zsúfolttá válása, az űrszemét kérdése, az űrbeli
ütközések felelőseinek megállapítása és a rádiófrekvenciás
spektrum telítődése. Jana Robinson, a Bécsben működő Euro-
pean Space Policy Institute munkatársa a problémák megoldá-
sára azt javasolta, hogy a régi, többnyire kétoldalú amerikai–
szovjet megállapodásokat nagyobb közösség által jóváhagyott,
kötelező érvényű szabályok váltsák fel. Az ENSZ 1967-es Outer
Space Treaty nemzetközi űregyezménye keretein túllépve a szer-
ző az Európai Unió számára egy Uniós Űrkódex bevezetését ja-
vasolja, amelynek vázlatát el is készítette. A kódex fontos része
lenne a technikai adatok kölcsönös megosztását előíró rész,
amely egyúttal a résztvevők egymás iránti bizalmának megte-
remtését is szolgálja.

Space Policy 27, 27. (2011)
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A HÓNAP MOLEKULÁJA

A [8]ivián (C24H34) szerkezeti képlete akár posztmodern geometrikus műal-
kotásnak is tűnhet, de a vegyület valójában az 1,1-oligociklopropánok csa-
ládjának eddig legnagyobb szénatomszámú ismert tagja. A mole-
kula a [8]dendralénből előállítható kristályos anyag, 95 °C-on bom-
lás nélkül olvad. Az iviánok vegyületcsaládjának érdekessége, hogy tö-
megegységre vonatkozó égéshőjük a gyűrűk számától függetlenül 50 MJ/kg körüli érték, majdnem azonos a ciklopropánéval.

Chem. Sci. 2, 229. (2011)

Arzénmérgezés
és DNS-metileződés
Sok tízmillió ember iszik nap mint nap jelentős arzéntartalmú
vizet – ez hosszú távon szívelégtelenséget, cukorbetegséget és
rákot is okozhat. Mindennek hátterében a DNS-bázisok meti-
leződése áll. Egy közelmúltban publikált közlemény az emberi
genom különböző szakaszainak metileződését vizsgálta a me-
xikói Zimapán város lakosaiban, akik a közeli bánya miatt je-
lentős arzéntartalmú vizet fogyasztanak. Összesen 183 gént ta-
láltak, amelyeknek a normálishoz képest megváltozott a meti-
lezési mintázata, s ennek hatására 17 tumorszupresszor gén
vált inaktívvá. Az új eredmények az arzénmérgezés gyógyítá-
sához nyújtanak fontos új információt.

Chem. Res. Toxicol. 24, 165. (2011)

Az eltűnő kristályok rejtélye
Az ipari tapasztalat szerint a progeszteron öt ismert polimorfja közül egy régebben
jól ismert formát manapság már nem lehet előállítani. Angol kutatók ötven évvel ez-
előtt kikristályosított minták vizsgálata révén legalábbis részben rájöttek a jelenség
okára. A régi, metastabil kristályszerkezetű szilárd anyagban 11 féle szennyezőt azo-
nosítottak, amelyek egy része miden bizonnyal a gyártás során a kristályképződés
elősegítésére szándékosan hozzáadott, más szerkezetű szteroid volt, vagy abból kép-
ződött. Az újabb eljárással előállított kristályokban viszont már csak háromféle szennyezőt találtak. Sajnos a szennyezők pontos ké-
miai szerkezetének azonosítása még nem sikerült, ezért egyelőre a felismerés ellenére sem lehetséges a régi kísérletek reprodukálása.

CrystEngComm 13, 1775. (2011)



TUDOMÁNYOS ÉLET

in-cosmetics
Milánó, 2011. március 29–31. 
A KOZMETIKAI ALAPANYAGGYÁRTÓK 
NEMZETKÖZI KIÁLLÍTÁSA

A 21. „in-cosmetics” kiállítás – hivatalos statisztikai adatok sze-
rint – a tavalyi „in-cosmetics Paris” után a legsikeresebb rendez-
vénynek tekinthető. A 41 országból 560 kiállító érkezett; 70 cég
első alkalommal vett részt a rendezvényen. A kiállítók 13%-a
olasz volt. A kiállítási terület 10 987 m2 volt, ami 10%-kal halad-
ta meg a Párizsban lefoglalt kiállítási területet. 100 országból
6850 látogató tekintette meg a kiállítást. Az „in-cosmetics 2011”
rendezvény nemcsak az új kozmetikai alapanyagok és készítmé-
nyek bemutatási helye volt, hanem a szépségiparral kapcsolatos
legújabb tudományos, marketing és szabályozási ismeretek be-
mutatásának színterévé is vált.

Az Innovációs Zóna (Innovation Zone) rendezvény három té-
makörben zajlott.

Az első témakörben – „A legújabb 70 alapanyag bevezetése”
(Latest 70 Ingredients Launches) – 70 kozmetikai alapanyagot
mutattak be, amelyek a kiállítás alkalmával, vagy hat hónappal
ezt megelőzően kerültek piacra.

A második témakör – „Alapanyagok élő bemutatása” (Live
Ingredient Demonstrations) – standjánál 8 kiállító cég, élőben
mutatta be a legújabb kozmetikai alapanyagait.

A harmadik témakör – „Öregedés-késleltetés – Innováció a
Föld minden tájáról” (Anti-Aging – Innovation from Around the
Globe) – keretében a világ piacain létező legújabb 20 szépségipa-
ri készterméket mutatták be.

Az első alkalommal átadott „Innovációs Zóna legjobb alap-
anyaga” díjat, a Lipo Chemical cég Liposhield HEV Melanin nevű
terméke nyerte el.

A Marketing Trendek Prezentációi (Marketing Trends Presenta-
tions) rendezvényen 14 előadáson mutatták be a legújabb tren-
deket, amelyek a bio- (organic) és természetes (natural) eredetű
alapanyagok és késztermékek választékának bővítésére, a ter-
mékek és csomagolásuk biztonságának növelésére, a fenntartha-

tó szépség és testápolás követelményeire, valamint a fenntartha-
tó fogyasztás és fejlődés biztosítására születtek. 

A rendezvényen átadták a „Cosmetics & Toiletries R&D” dí-
jat, amelyet az idén a Croda Europe cég nyert el a Solaveil SpeX-
tra nevű termékével. 

A Fókuszban a fenntartható szépség (in-focus sustainable
beauty) rendezvény két témakört ölelt fel. Az első témakörben
– Képzeletbeli koncepciók (Visionary concepts) – 7 ismert cég
mutatta be új termékeit és új elképzeléseit. A második témakör-
ben – A fenntartható galéria (The Sustainable Gallery) – 12 kiál-
lító cég posztereket is használva mutatta be új fenntartható ter-
mékeit.

Az Innovációs szemináriumok (Innovation Seminars) kereté-
ben 35 kiállító cég előadói ismertették az újonnan kifejlesztett
alapanyagok, a korszerű késztermék-receptúrák és a legújabb
technológiák adatait.

A Tudományos szemináriumok (Scientific Seminars) rendez-
vényre első alkalommal került sor, két témakörben. Az első té-
makörben – A bőr öregedése – A funkcionális leépítéstől a koz-
metikai megoldásokig (Skin-Ageing – From Functional Impair-
ment to  Cosmetic Solutions) – öt előadás hangzott el a bőr öre-
gedésével kapcsolatos legújabb tudományos felfedezésekről. 

A második témakörben – Nanotechnológia és biotechnológia
a kozmetikában (Nanotechnology and Biotechnology in Cosme-
tics) – hét szakértő tartott előadást a technológiák alkalmazásá-
nak lehetőségeiről, biztonságosságáról és szabályozásairól.

A Szabályozási szemináriumok (Regulatory Seminars) rendez-
vényen két téma keretében – 1) Kozmetikumok biztonsági értéke-
lése Európában (Safety Assessment for Cosmetics in Europe) és
2) Kínai és ázsiai kozmetikai rendeletek (Chinese and Asian Cos-
metics Regulations) – kerültek bemutatásra és megbeszélésre a sza-
bályozások legújabb kérdései Európában, Kínában és Ázsiában.

Az Összetételek kidolgozása workshopok (Formulation Work-
shops) munkaüléseit a következő témákkal tartották: Öt egysze-
rű lépés az aktív összetevőktől az aktív összetételek kidolgozá-
sáig (From Active Ingredients to Active Formulation in 5 Simple
Steps); Emulgeátorok és tenzidek: a természetes opciók (Emulsi-
fiers & Surfactants: The Natural Options).

A munkaülések interaktív módon zajlottak és ezáltal nagyon
hasznosnak ítélték a résztvevők.

A következő, 22. „in-cosmetics” rendezvény Barcelonában lesz
2012. április 17–19. között. A rendezvénnyel kapcsolatos informá-
ciókat a www.in-cosmetics.com weboldalon lehet elérni.

Kozma János–Sikó Géza
Gyer-Med Bt.
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A Szegedi Ifjú Szerves 
Kémikusok Támogatásáért 
Alapítvány tudományos előadóülése
Szeged, 2011. április 18.

A Szegedi Ifjú Szerves Kémikusok Támogatásáért Alapítvány, az
MKE Csongrád Megyei Csoportja és a SZAB Szerves és Gyógy-
szerkémiai Munkabizottság közös rendezésében 11. alkalommal
került sor az Alapítvány tudományos előadóülésére. Az előadó-
ülés plenáris előadását dr. Keglevich György tanszékvezető egye-
temi tanár (BME Szerves Kémiai és Technológia Tanszék) tartot-
ta „A mikrohullámú technika alkalmazása foszforkémiai átala-

Magyar Kémikusok Egyesülete Tisztújító 
Küldöttközgyűlés

Időpont: 2011. június 10. 10:00
Helyszín: ELTE TTK Lágymányosi Épület, Északi Tömb,
1.71 sz. terem, 1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a.

Megközelítés
Tömegközlekedéssel: 4-es, 6-os villamos – Petőfi híd budai
hídfő megálló.
Parkolás: Ingyenes parkolást biztosítunk az ELTE parkolójá-
ban azoknak, akik június 6-ig jelzik részvételi szándékukat és
megadják rendszámukat. A parkoló beléptető kapujánál (be-
hajtás a Lágymányosi híd felől) név és rendszám bemondásá-
ra kapnak engedélyt a behajtásra.

A regisztráció 9:00-tól kezdődik.

A közgyűlési dokumentumok honlapunkról letölthetők.
A küldötteket, a szakosztályok, szakcsoportok, területi szer-
vezetek, munkahelyi csoportok vezetőit és minden egyesületi
tagtársunkat szeretettel várjuk.



kításokban” címmel, majd BSc-, MSc- és PhD-hallgatók tíz elő-
adáson számoltak be munkájukról.

A szakmai zsűri értékelése alapján az előadóülés fődíját (a
Chinoin Zrt. díja és a Magyar Kémikusok Egyesülete Csongrád
Megyei Csoportja díja) Ötvös Sándor II. éves PhD-hallgató (SZTE
Gyógyszerkémiai Intézet) nyerte el „Organokatalízis folyamatos
áramú reaktorban” című előadásával (témavezető: Fülöp Ferenc);
a MOLAR Chemicals Kft. díját és az Alapítvány fődíját Szabó Ni-
koletta II. éves kémia MSc-hallgató (SZTE Szerves Kémiai Tan-
szék) kapta „Androsztán-vázas (5’R) és (5’S) fenil-pirazolin-
epimerek szintézise” című előadásáért (témavezetők: Schneider
Gyula, Iványi Zoltán). Az Alapítvány díjazta továbbá Schönstein
László PhD-hallgató előadását (Reanal Finomvegyszergyár Zrt. dí-
ja; SZTE Gyógyszerkémiai Intézet, témavezető: Fülöp Ferenc), va-
lamint Kovács Dóra II. éves kémia MSc-hallgató és Kádár Zalán
PhD-hallgató közös munkáját (alapítványi díj; SZTE Szerves Ké-
miai Tanszék, témavezető: Wölfling János).

Molnár Árpád

szítmény előállítása”című innováció a Magyar Innovációs Ala-
pítvány által kiírt 2010. évi pályázaton. Az alapítvány – más szer-
vezetekkel közösen – immár 19. alkalommal tette közzé a Ma-
gyar Innovációs Nagydíj Pályázatot. A nagydíjat és a különdíja-
kat március 29-én adták át az Országházban.

A stabil angina pectorisban szenvedő betegek számára kifej-
lesztett generikus Moduxin® MR 35 mg retard tabletta 2008 őszén
jelent meg. A pályázatban bemutatták, hogyan sikerült a fejlesz-
tést úgy megvalósítani korszerű gyógyszer-technológiai eljárások
révén, hogy ez a törzskönyvezési követelményeket is maximáli-
san kielégítse, ugyanakkor az ipari eljárás kellően magas terme-
lékenységű, gazdaságos, továbbá környezetvédelmi szempontból
is kifogástalan, stabil terméket eredményezzen.

A Richtert hatóanyagok kifejlesztéséért több ízben díjazták:
1995-ben, 1996-ban, 1997-ben, 2001-ben, 2005-ben és 2010-ben in-
novációs díjban részesült, 2003-ban és 2006-ban pedig a társaság
elnyerte az Innovációs Nagydíjat.

Nagy Gábor

A MOL a biciklisekért
EGY ÚTON JÁRUNK

A közlekedés összes résztvevőjét szólítja meg a MOL új, „Egy
úton járunk” című kezdeményezése, melynek első lépéseként a
kerékpárosok számára kialakított bringaPONT-okkal várja a bi-
cikliseket áprilistól több mint 100 hazai benzinkútján. A ponto-
kon a kerékpározáshoz szükséges alapvető eszközöket vásárol-
hatnak, a sportoláshoz megfelelő élelmiszerekkel és italokkal fris-
síthetik fel magukat az odatekerők, és szükség esetén szerszám-
készlet is lesz a biciklik megjavításához. A több mint 100 bringa-
PONT egy részén paddal, asztallal és a magyar iparművészek ál-
tal tervezett P alakú biciklitárolóval ellátott pihenő is lesz, sőt né-
hány helyen biciklimosó is várja a kerekezőket.

„Ha körülnézünk az utakon, a városokban, vagy a jellegzetes brin-
gaútvonalakon a Balaton körül, a Tisza-tónál, a Dunakanyarban,
azt látjuk, hogy egyre többen bicajoznak, csak Budapesten az el-
múlt 15 évben 15-szörösére nőtt a kerékpárosok száma” – mond-
ta Pánczél Andrea, a MOL magyarországi kommunikációs igaz-
gatója a Nagytétényi úti bringaPONT átadásán, majd hozzátette:
„Magyarország meghatározó vállalataként a MOL folyamatos
kapcsolatban van a közlekedés összes résztvevőjével, beleértve a
kerékpárosokat is. A biztonságos közlekedést nagyon fontos cél-
nak tarjuk, vigyáznunk kell egymásra, hisz mindannyian egy úton
járunk, autósok, motorosok, kerékpárosok.” 
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Richter: újabb sikeres vizsgálatok 
a Cariprazine-nal 
Kedvező előzetes eredményeket közölt a Richter a major de-
presszió kiegészítő kezelését célzó, új, fejlesztés alatt álló anti-
pszichotikus vegyületével, a Cariprazine-nal végzett 8 hetes fázis
II. klinikai vizsgálatról. Ezekre az eredményekre alapozva a Rich-
ter és a Forest mérlegelik egy további fázis II. vizsgálat elvégzé-
sét szélesebb dózistartományok alkalmazásával. A Cariprazine-
nal jelenleg fázis III. klinikai vizsgálatok zajlanak skizofrénia és
bipoláris mánia indikációkban. 

Az exploratív fázis II. vizsgálatba bevont 231 beteget a két ak-
tív (alacsony dózisú és magas dózisú Cariprazine) vagy a place-
bo-csoportokba sorolták be. Az elsődleges vizsgálati végpont a
depresszió súlyosságának mérésére használt, Montgomery As-
berg Depression Rating Scale (MADRS) skálán mért változás volt.
Jóllehet az összesített különbség a Cariprazine-, illetve placebo-
kezelt csoportok között nem volt statisztikailag szignifikáns, a
vizsgálat során bizonyítást nyert, hogy a magasabb dózist alkal-
mazó csoportban tünetjavulás következett be a placebo-csoport-
hoz képest.

Ezen felül a Cariprazine tolerabilitási eredményei is támogat-
ják a szer ezen betegpopulációban történő további vizsgálatát. A
magas dózisú csoportba sorolt betegek mintegy 3%-a, az ala-
csony dózisú csoportba sorolt betegek 1%-a lépett ki a vizsgálat-
ból nemkívánatos mellékhatások miatt; a placebo-csoportban ez
az arány 3% volt. 

A fenti eredményekre alapozva a társaságok mérlegelik egy to-
vábbi fázis II. dózishatás-vizsgálat elvégzését szélesebb dózistar-
tományok alkalmazásával. (A portfolio.hu nyomán)

Zékány András

Innovációs elismerés

Kiemelt elismerésben részesült a Richter által megvalósított
„Moduxin® MR 35 mg retard tabletta – új magyar gyógyszerké-

Thaler György, a Richter Gedeon Nyrt. fejlesztési igazgatója 
átveszi az innovációs elismerést



Horváth Dori Jenő, a MOL magyarországi kiskereskedelmi
igazgatója elmondta: „A MOL-kiskereskedelem folyamatos fejlő-
désen megy át. Az átépített kutak számának emelkedése, a fo-
lyamatosan megújuló gasztronómiai ajánlatunk és most a brin-
gaPONT-ok kialakítása is azt szolgálja, hogy a MOL a kutakra lá-
togatók lehető legszélésebb körének feleljen meg minőségi, ké-
nyelmi szolgáltatásokkal, termékekkel.” 

Az átadáson megjelent hírességek közül Erdei Zsolt ökölvívó
méltatta a MOL kezdeményezését: „Örülök, hogy egyre többen
kerékpároznak, ugyanakkor ez felelősséget is jelent. Az autósok-
nak és a kerékpárosoknak is figyelniük kell egymásra. Nagy
örömmel tölt el, hogy a MOL bringabarát kezdeményezésével
nemcsak az autósokra koncentrál, hanem a kerékpárral közle-
kedők kiszolgálására is figyelmet fordít.” Demcsák Zsuzsa első-
sorban a bicikliző családok miatt tartja fontosnak a bringaPONT-
okat: „Számomra a kerékpározás akkor lett igazán fontos, ami-
kor a gyerekeimmel együtt felfedeztük, hogy ez a tökéletes hét-
végi családi kikapcsolódás. Ekkor találkoztam azonban a kerék-
pározás nehézségeivel is Budapesten és környékén: a pihenőhe-
lyek hiánya, a kilyukadt gumi, az eltörött féklámpa, és még so-
rolhatnám. Ezért örülök különösen annak, hogy a családi kerék-
pározás egy szinttel feljebb léphet a MOL kezdeményezésének
köszönhetően.” 

A kúti szolgáltatásokon túlmenően a cég a Stílus&Lendület új-
ságban megjelentetett, illetve a bringapont.mol.hu oldalon elhe-
lyezett túraútvonal-javaslatokkal, hasznos tanácsokkal, és a ter-
vek szerint a jövőben még több ötlettel, szolgáltatással segíti a
felkészülést a kerékpáros szezonra.

A TargetEx Kft. sikeresen befejezte
integrált kutatási projektjét 
A cég a foszfodiészteráz enzimeket gátló gyógyszerjelölt mole-
kulák szűrésére alkalmas nagy áteresztőképességű in vitro esszék
és módszerek kifejlesztésére hozott létre projektet a Nemzeti Fej-
lesztési Ügynökség támogatásával. Az NFÜ „segítségével olyan
szakmai terület kiemelt fejlesztésére került sor, amely a cég szol-
gáltatási portfólióját a gyógyszerkutatás egyik fontos irányába
terjeszti ki” – mondta Cseh Sándor, a magyar biotechnológiai
kisvállalat ügyvezetője. „A TargetEx Kft. tevékenységének fóku-
szában két fő szolgáltató tevékenység áll. Az egyik terület a mo-
lekuláris biológia és a rekombináns fehérje expresszió, a másik
olyan nagy áteresztőképességű szűrések alkalmazása a gyógy-

szerkutatás korai fázisában, mint a sejt- és targetalapú HTS esz-
szék. A befejezett projekt szorosan illeszkedik ebbe a két vonal-
ba. Célul tűztük ki egy közepes, illetve nagy áteresztőképességű
biológiai szűrőrendszer kifejlesztését 96 és 384 lyukú lemez formá-
tumban a foszfodieszteráz izoenzimekre, majd az esszét ismert
gátlószerekkel validáltuk.”

A foszfodiészteráz (PDE) enzimek számos, cAMP, illetve cGMP
közvetítésével végbemenő fiziológiás folyamatban játszanak fon-
tos szerepet. PDE-gátlószerek, amelyek a fenti másodlagos hír-
vivők foszfodiészterázok által szabályozott degradációját képe-
sek blokkolni, potenciális gyógyszerjelöltek számos megbetege-
dés terápiájában (pl. asztma, COPD, keringési zavarok, illetve Alz-
heimer-kór). 

„A TargetEx a projektben PDE4B, PDE4D, PDE5, PDE9 és
PDE11 enzimek hatékony, specifikus inhibitorainak keresésére
esszéket fejlesztett ki – részletezte Lőrincz Zsolt, a TargetEx Kft.
tudományos igazgatója. – E magas értéket képviselő, közvetlenül
értékesíthető, piacképes termékekkel cégünk nagy hatékonyság-
gal végzi majd új gyógyszerjelölt molekulák keresését olyan be-
tegségek esetén, amelyek kialakulásában a foszfodiészterázok
szerepet játszanak.”

„A TargetEx Kft. molekuláris biológiai és esszéfejlesztési főte-
vékenységével párhuzamosan foszfodiészteráz enzimcsaládokra
fókuszált vegyületkönyvtárak tervezését és kiválasztását hajtot-
tuk végre egy többlépéses kemoinformatikai stratégia alapján.
Milliós nagyságrendű kereskedelmi adatbázisokból és korábban
hatásosnak talált gátlószerek szerkezetéből indultunk ki. Hason-
lósági kereséssel, a gátlószerek fizikokémiai paraméterterének fi-
gyelembevételével, valamint a célenzim 3D szerkezetén alapuló
dokkolással egy fókuszált könyvtárat generáltunk, amelynek bi-
ológiai validálása számos új szerkezetű, potenciális gátlószer azo-
nosításához vezetett” – tette hozzá Dormán György, a projekt
gyógyszerkutatási vezetője. 

„Köszönjük a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől kapott pályá-
zati támogatást. A közel 100 millió Ft összköltségű projekt 64%-
át valósítottuk meg európai uniós forrásokból az Új Magyaror-
szág Fejlesztési Terv keretében; enélkül tervünk nem válhatott
volna valóra. A projekt révén a cég számára közvetlen üzleti és
tudományos sikerek mellett másféle, új értékeket is teremtet-
tünk, ilyen például új munkahelyek, illetve a projekt utáni terme-
lő-, szolgáltatáskapacitás növekedése. Az Európai Unió Bizottsá-
ga, valamint a Magyar Kormány által meghatározott fenntart-
hatósági irányelveket figyelembe véve a projekt során társasá-
gunk gondot fordított a környezetvédelemre és az esélyegyenlő-
ség javításának horizontális szempontjaira is, amely szintén köz-
vetett értékeket teremtett a cég, illetve általánosan a magyar gaz-
daság számára” – egészítette ki Bágyi István, a TargetEx pályá-
zati igazgatója. 

Bágyi István

A ThalesNano Zrt. európai 
uniós támogatással fejleszt újabb
technológiákat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében támogatott pro-
jekt célja, hogy a ThalesNano világsikerű technológiáira alapo-
zott, újonnan kifejlesztett termékek és szolgáltatások eddig érin-
tetlen piaci szegmensek érdeklődését keltsék fel folyamatos áram-
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Pánczél Andrea és Horváth Dori Jenő



lású csatornareaktorok iránt. A kisüzemi, méretnövelésre alkal-
mas kísérleti reaktorokat specifikusan e szegmensek igényei sze-
rint fejlesztik ki. A kutatás-fejlesztési munka eredményeképpen
nemcsak olyan új területek, mint a petro- és agrokémia vehetik
ki részüket egy gyógyszeriparban már elterjedten alkalmazott,
biztonságtechnológiailag egyedülálló, költséghatékony módszer
alkalmazásában, de a gyógyszeripar számára is lehetőség nyílik
a kémiai tér további bővítésére.

A projekt keretén belül elkezdett kutatás-fejlesztési lépések há-
rom úton folynak. Az ennek eredményeként létrejövő innováció
a felhasználásuk során hidat képez a kis-, illetve nagyméretű, ha-
gyományosan eltérő technológiákat felhasználó kémiai szintézi-
sek között, lényegesen megkönnyítve a technológiák közötti vál-
tásokat. Továbbá a készülékek eddig nem elérhető paraméterrel
bővítik a kémiai teret, környezetkímélő és egyben költséghaté-
kony szintézisutak kidolgozását ösztönözve.

A több mint 400 millió forint összköltségű projekt a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség több mint 180 millió forintos támogatásá-
val valósul meg. A kétéves projektet a Pannon Egyetem kutatói-
val együttműködve kezdte meg a ThalesNano Zrt. 

A pályázati konstrukció hangsúlyos eleme az akadémiai és
ipari kutatóhelyek együttműködésének élénkítése a világvi-
szonylatban is jelentős ipari fejlesztés megvalósulásának érdeké-
ben. Emellett az Európai Unió Bizottsága, valamint a Magyar
Kormány által meghatározott fenntarthatósági irányelveket fi-
gyelembe véve a projekt során társaságunk gondot fordít a kör-
nyezetvédelemre és az esélyegyenlőség javításának horizontális
szempontjaira is, ami szintén közvetett értékeket teremt a cég,
illetve általánosan a magyar gazdaság számára.

Garay Tóth János

Vegyipari mozaik 

A kormány még az idén felülvizsgálja a K+F finanszíro-
zást. A kormány még az idén felülvizsgálja a kutatás-fejlesztés
(K+F) finanszírozását. A rendszert azért kell hatékonyabbá ten-
ni, hogy 2020-ra GDP-arányosan a jelenlegi 1,15 százalékról 1,8
százalékra nőhessenek a K+F ráfordítások Magyarországon –
mondta Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium stra-
tégiai államtitkára  az MTI-nek.

A magyarországi kutatás-fejlesztés korszerűsítésének egyik
eleme az intézményrendszer átalakítása; ezt tavaly a Nemzeti In-
novációs Hivatal létrehozásával elvégezték, az idei feladat a fi-
nanszírozási rendszer áttekintése. 

Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter 2011. március 17-i
hatállyal Mészáros Györgyöt nevezte ki a Nemzeti Innovációs Hi-
vatal (NIH) elnökévé.

A Nemzeti Innovációs Hivatalt 2011. január 1-jei hatállyal hoz-
ta létre a 303/2011-es kormányrendelet; az intézmény korábban
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal néven működött. A jog-
szabály alapján a NIH a kormány innovációért felelős szerveként
a hazai innováció fejlesztését célzó kezdeményezésekhez és kor-
mányzati törekvésekhez nyújt szakmai támogatást. Részt vesz a
hazai innovációs stratégia kialakításában és megvalósításában,
elemző és információs bázist működtet, segíti a hazai és nem-
zetközi K+F együttműködések, hálózatok kialakulását, valamint
képviseli Magyarországot az uniós és nemzetközi szervezetekben.
Annak érdekében, hogy a NIH sikerrel felelhessen meg az előtte
álló kihívásoknak, a Hivatalnak új szerkezeti struktúrára és mű-

ködési rendre van szüksége, melynek kialakítása is az új elnök
hatáskörébe tartozik.

Mészáros György 1976-ban szerzett diplomát az Eötvös Loránd
Tudományegyetemen. 1980-ban egyetemi doktori, 1989-ben kan-
didátusi fokozatot szerzett. 1996-tól egyetemi docens, 2008-tól ki-
nevezéséig az Elméleti Orvostudományi Központ igazgatója volt.
Az elmúlt húsz évben számos vállalatnál töltött be igazgatótaná-
csi, vezetői, illetve felügyelőbizottsági pozíciót.

Hajlandóak több válságadót fizetni a gyógyszergyártók,
ha... A gyártók gyógyszer-ártámogatásban részesülő forgalmuk
után további 5%-os válságadót lennének hajlandók befizetni a
költségvetésbe a jelenleg érvényben lévő extraterheléseken felül.
A Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége – meg-
értve az ország jelenlegi gazdasági helyzetét – többek között ezt
a javaslatot tette a kormánynak. A gyártók a nagyobb válságadót
azzal a feltétellel fizetnék be a költségvetésbe, hogy „az így ke-
letkező befizetés visszaforgatódjék a hazai egészségügybe, az or-
vosok és szakápolók bérének rendezése formájában”. „A javasolt
intézkedés az azonnali beavatkozási igény miatt már 2011. július
1-i hatállyal bevezethető lenne”.

Megjegyzés: a kormány a javaslatot nem tudta elfogadni.

Richter: jóváhagyta a közgyűlés az osztalékot. Megtartotta
éves rendes közgyűlését a Richter, ahol a részvényesek megsza-
vazták az igazgatóság részvényenként 860 Ft-os osztalékjavasla-
tát. Az igazgatósági tagokat újraválasztották.

A közgyűlés legfontosabb pontjai az alábbiak voltak: 
1. A Közgyűlés a Társaság 2010. évben képződött 64 039 393 959

Ft adózott eredményéből a törzsrészvényekre összesen 16 009 208 740
Ft osztalék (a névérték 86%-ának megfelelő, törzsrészvényenként
860 Ft) megállapítását és kifizetését jóváhagyta. A közgyűlés
meghagyja az Igazgatóságnak, hogy gondoskodjon a törzsrész-
vényekre megállapított osztalék részvényarányos kifizetéséről a
Társaság Részvénykönyvében 2011. június 7-én nyilvántartott
törzsrészvényesek részére. A törzsrészvényekre járó osztalék ki-
fizetése 2011. június 15-én kezdődik. Az osztalékfizetés részletes
rendjét az Igazgatóság állapítja meg és 2011. május 20-ig hirdet-
ményben teszi közzé. 

2. A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy
a Társaság a 2012. évi rendes közgyűlés időpontjáig bezárólag sa-
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A Richter részvényenkénti osztalékának (Ft) 
és kifizetési arányának alakulása
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ját (Richter Gedeon Nyrt. által kibocsátott) törzsrészvényt vásá-
roljon tőzsdei, illetve tőzsdén kívüli forgalomban, legfeljebb a
Társaság mindenkori jegyzett tőkéjének 10%-áig (1 863 748 db
névre szóló törzsrészvény) terjedő mértékben, tőzsdei ártól való
maximum +10%-os eltérésű vételi áron. 

A saját részvények vásárlása a következő célokat szolgálja:
– a Richter stratégiai céljai megvalósításának elősegítése, így

különösen felvásárlási ügyletekben a saját részvények fizetési esz-
közként való felhasználása, 

– a Richter részvényalapú munkavállalói és vezetői ösztönzési
rendszerei részvényszükségletének biztosítása. 

3. Az igazgatósági tagokat újraválasztották 3 éves időtartamra,
köztük Bogsch Erik vezérigazgatót is. (portfolio)

A MOL közgyűlés  támogatta a vállalat stratégiáját. A MOL
Nyrt. 2011. április 28-án Budapesten megtartott éves rendes köz-
gyűlésén a részvényesek elfogadták az Igazgatóság jelentését a
2010. évi gazdálkodásról és jóváhagyták a MOL Nyrt. számviteli
törvény szerinti 2010. évi beszámolóit.

A közgyűlés meghallgatta és nagy többséggel elfogadta az
Igazgatóság beszámolóját a 2010-es üzleti évről, melyben a fel-
lendülés jelei már megmutatkoztak. A külső környezethez iga-
zodva a MOL folyamatosan alakította működését, amely az el-
múlt években nemzetközibb, hatékonyabb és kutatás-termelés ál-
tal vezéreltebbé vált.

Az Igazgatóság beszámolójában kitért arra is, hogy a MOL-
csoport – a pénzügyi stabilitásának megőrzése mellett – tovább
folytatta kiemelt beruházásait, ezáltal valamennyi üzletági terü-
letén kedvező helyzetet teremtett a fellendülés időszakára. Beru-
házási programja olyan növekedési projektekre koncentrált, mint
a szíriai és adriai off-shore mezők termelésbe állítása a Kutatás-
termelés, a Rijekai Finomító modernizációja, a Feldolgozás és Ke-
reskedelem és a magyar–horvát határkeresztező vezeték kiépíté-
se a Gáz és Energia üzletágban.

A Kutatás-termelés divízió elmúlt évben folytatott kulcsfon-
tosságú mezőfejlesztési projektjei termelői szakaszba érkeztek,
viszont a portfólió további elemei középtávon számos mezőfej-
lesztési és kutatási projektet biztosítanak Oroszországban, Ka-
zahsztánban, Pakisztánban és Irak kurdisztáni régiójában. Ezek
a nagy volumenű beruházási projektek, valamint a kelet-közép-
európai kutatás-termelési tevékenység jó befektetési lehetősége-
ket kínálnak, és fontos szerepet játszanak a Csoport szénhidro-
gén-készletének további növelése érdekében, mely megfelelő ala-

pot teremt a 2013-at követő termelésnövekedéshez, valamint a di-
vízió stratégiai céljának megvalósulásához.

2010 mérföldkő volt a MOL fenntartható fejlődéssel kapcsola-
tos teljesítménye tekintetében is. Szeptemberben a MOL-csoport
a kelet-közép-európai régióban egyedüliként bekerült a Dow Jones
Fenntarthatósági Indexbe. A legtekintélyesebb fenntarthatósági
értékelés szerint – valamennyi olaj- és gázipari vállalatot figye-
lembe véve – a MOL teljesítménye a legjobb 6% közé tartozik.

A MOL változatlanul elkötelezett erős pénzügyi hátterének
megtartása mellett, és beruházási programját továbbra is teljes
mértékben a csoport működési cash flow-jából kívánja finanszí-
rozni. A MOL mérlegszerkezettel kapcsolatos konzervatív állás-
pontjával összhangban, valamint az organikus növekedési lehe-
tőségek kiaknázása érdekében az igazgatóság azt javasolta a köz-
gyűlésnek, hogy a 2010-es eredmény után ne kerüljön sor osztalék
kifizetésére. A jelen levő részvényesek támogatták az igazgatóság
javaslatát.

A közgyűlés személyi döntéseket is hozott: lemondott a MOL
Igazgatóságának tagjai közül Mosonyi György, helyére a közgyűlés
Világi Oszkárt választotta igazgatósági taggá, akinek mandátu-
ma 5 évre szól. 

Lemondott továbbá a MOL Felügyelő Bizottság tagjai közül Ku-
pa Mihály, helyére a közgyűlés Mosonyi Györgyöt választotta, míg
Puskás Sándort a Felügyelő Bizottság munkavállalókat képviselő
tagjának választotta meg a közgyűlés 2012. október 12-ig. 

A közgyűlést követően Hernádi Zsolt, a MOL elnök-vezérigaz-
gatója elmondta: „Az elkövetkező évekre a legfőbb célunk, hogy
maximalizáljuk a meglévő portfóliónk értékét, ami biztos alapot
jelent a további növekedéshez és regionális vezető pozíciónk meg-
szilárdításához. A 2011–2013 közötti időszakban a MOL szándé-
kában áll, hogy növelje beruházásait kulcsüzletágaiban, oly mó-
don, hogy a megfogalmazott CAPEX tervét teljes mértékben az
üzleti tevékenységből származó bevételeiből finanszírozza. En-
nek érdekében a magas megtérülésű projektekre koncentrál a
Kutatás-termelés és a Feldolgozás és Kereskedelem estében is.
Mindemellett a MOL folyamatosan figyeli a külső környezet vál-
tozásait és kész arra, hogy pénztermelő képességének függvé-
nyében további növekedési projekteket indítson el.” (MOL)

Tórium az atomenergiáért. A Japánban történt katasztrófa óta
újra napvilágra került egy elmélet az uránnal működő reaktorok
kiváltására. Kirk Sorensen, jelenleg az alabamai Teledyne Brown
Engineering cégvezető atomtechnológusa, 2006-ban hangot adott

elképzelésének, miszerint az egész
bolygó nyerhetné energiáját tórium-
ból. 

A tórium a jelenlegi reaktorok fű-
tőanyagánál kétszázszor nagyobb
energiát rejtő, potenciális energiafor-
rás, amit Sorensennel együtt sokan
kedvezőnek tartanak. A szakértők

körében egyre népszerűbb, a természetben is fellelhető tórium
technológiája még közel sem kiforrott. Az urán és a plutónium
leváltását lehetővé tevő anyag feldolgozási technológiája nagyban
eltér a jelenlegi reaktor-fűtőanyagokétól. Az ötlet támogatói meg-
győződéssel állítják, hogy a tóriumreaktorok érzéketlenek lenné-
nek a fukusimai erőművet sújtó problémákkal szemben. Soren-
sen szerint a kevesebb radioaktív hulladéktermelés mellett szá-
mos biztonsági előnyük van a tóriumreaktoroknak. 
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szerint 60 országból 2700 kiállító képviselteti magát a vásáron, és
a szervezők 170 ezer látogatóra számítanak. 

Magyarországról öt vállalat állít ki az idei Interpackon, tájé-
koztatott Máté Szilvia, a Messe Düsseldorf magyarországi képvi-
selője. Legtöbbjük csomagolóeszközt mutat be. 

Közülük a Hacona Kft., a Hok-Plastik Kft, a Pro Form Kft. és
a debreceni TU-PLAST már rendszeresen résztvevői az Inter-
packnak, néhány év kihagyás után ismét ott lesz a Budagép Kft. 

Az élelmiszer ágazaton belül különösen az ital, édesség és sü-
tőipari, továbbá a gyógyszer és kozmetikum, tartós fogyasztási
cikk szektor vállalatai mind a tizenkilenc csarnok összes kiállító-
helyét elfoglalják majd. 

A fő trendek: fenntarthatóság, biztonság, kényelem. A csoma-
golási szektor három legfontosabb trendjét, a fenntarthatóságot,
az áruk biztonságát és a kényelmet tükrözi leghangsúlyosabban
a májusi Interpack. A több mint 50 szakmai kísérőrendezvény
közül a szervezők az innovációs kiállításhoz kapcsolódó fórumot
emelik ki, de sokakat érdeklő konferenciatéma az „életminő-
ség”– a konferencia résztvevői a csomagolási szektor lehetősége-
it tárják fel a megváltozott vásárlási és fogyasztási szokásokhoz
való alkalmazkodásban. Válaszokat keresnek arra, hogy a cso-
magolás milyen módon elégítheti ki a fogyasztók új igényeit. A
látogatóknak bolti környezetben mutatnak be sikeres, bevált gya-
korlati példákat a megújuló csomagolásra. 

„Fémcsomagolási plaza” címmel „vásár a vásárban” lesz a
fém csomagolóanyag-gyártók, megrendelőik és beszállítóik fóru-
ma, ahol innovatív fémcsomagolásokkal is megismerkedhetnek
az érdeklődők. (www.interpack.com vagy www.bdexpo.hu/inter-
pack) 

Banai Endre összeállítása
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A hagyományos nukleáris reaktorok nagyban különböznek a
tóriumos reaktortól, bár mindkettő maghasadáson alapul. A tó-
rumos persze támaszt teljesen egyedi akadályokat, amiket még
a valóságban működő változat létrehozása előtt le kell küzdeni.
Sorensen elmondása szerint a folyékony fluoridos tóriumreak-
torban (LFTR) egy több száz Celsius-fokos sóolvadékban (pl. líti-
um-fluorid) feloldott tóriummal feltöltött kamra van. Mivel a tó-
rium önmagában nagyon kicsi radioaktivitással rendelkezik, a
nukleáris reakció beindításához még urán-233 hasadóanyagra
van szükség. Az urán-233 szintén radioaktív, mint az urán-235,
így hasadáskor hőt és neutront termel. Amikor a neutronok a tó-
riumatomokkal ütköznek, újabb urán-233-izotópok jönnek létre,
így kialakul egy körfolyamat. 

Az üzemanyagot szintén sóolvadékot tartalmazó hőcserélőn
keresztül hűtik, amiből a sót használják a turbinák meghajtásá-
hoz és az elektromos energia előállításához. 

Igaz, hogy az elmélet szerint a tóriumos reaktorok az általuk
termelt hulladék nagy részét elégetik, mégsem semmisítik meg
az összeset. A maradványok miatt továbbra is szükség lenne a
hosszú életű radioaktív anyagok tárolóira. (http://www.sg.hu/cik-
kek/81064/megmentheti_a_torium_az_atomenergiat)

Bábolna-Bio Kft. Tovább szélesítette exportját 2010-ben a rág-
csáló- és rovarirtó szereiről ismert vállalkozás.  Ma már 45 or-
szágba szállítanak, a legnagyobb mennyiséget Angliába és Auszt-
ráliába. Sok munkát és pénzt fektettek az új biocid irányelv alap-
ján történő európai szintű engedélyezésbe. Ez lehetővé fogja ten-
ni, hogy az elkövetkezendő években a bromadiolon esetében há-
rom más céggel együtt, az S-methroprene esetében pedig kizáró-
lagos joggal egyedüli forgalmazók legyenek Európában. 

A tavalyi árbevétel meghaladta a 3,3 milliárd forintot, ennek
42,5%-a exportból származott. A nyereség 300 MFt volt, a beru-
házás meghaladta a 100 MFt-ot. Az árbevétel és a profitnöveke-
dés változatlan, 158 fő körüli létszámmal érik el évek óta.

Mint ismeretes, a Bábolna-Bio végzi Budapest patkánymentes
állapotának fenntartását évtizedek óta. Ez szinte egyedülálló si-
ker. Új terület az ágyi poloskairtás. A fertőzöttség évek óta ex-
ponenciálisan nő. (Körtvélyessy Gy.)

Interpack Düsseldorfban. A világ legnagyobb csomagolási
szakvására, a Düsseldorfi Interpack  várja a látogatókat. A hírek

OKTATÁS

XXX. Jubileumi OTDK Kémiai 
és Vegyipari Szekció – Pécs
A kémia évében, 2011. április 27–29. között a Pécsi Tudomány-
egyetem Természettudományi Kara adott otthont a XXX. Jubile-
umi OTDK Kémiai és Vegyipari Szekciójának. A konferencia egy-
úttal a Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferenciaso-
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rozat záróeseménye volt. A szekció korábbi részvételi adatainak
áttekintése alapján elmondható, hogy némi fluktuáció mellett a
beérkezett dolgozatok számában folyamatos növekedés figyelhe-
tő meg. Így, míg a Kémiai és Vegyipari Szekcióban legutóbb Pé-
csett 1997-ben rendezett konferencián csak 120 dolgozat bemuta-
tására került sor, addig az idei eseményre 195 hazai és külföldi
hallgató nyújtott be pályamunkát. E pályamunkák bemutatására
– előzetes írásbeli bírálatot követően – 16 tagozati zsűri előtt ke-
rült sor. A Szakmai Bizottság örömmel állapította meg, hogy a
dolgozatok szakmai színvonala tovább növekedett. Ennek okát a
kémiai oktatás továbbra is kimagasló minőségében, a felkészítő
tanárok magas szintű munkájában kereshetjük, valamint abban,
hogy egyre több diáknak nyílik lehetősége külföldi tanulmány-
utak keretében nemzetközi laboratóriumokban kutatómunkát vé-
gezni. Sok esetben ugyanis e laboratóriumok lényegesen jobb mű-
szerezettséggel rendelkeznek, mint a hazai egyetemek. 

A Szakmai Bizottság megállapította, hogy a hallgatók körében
az utóbbi tíz évben a szerves kémiai kutatások igen vonzónak bi-
zonyultak. Az idén 40, szerves kémiai területen elért eredmé-
nyekről szóló dolgozatot nyújtottak be, ami az összes dolgozat-
szám 20,5%-a. A szerves kémia népszerűségéhez az egyetemeken
folyó magas szintű kutatómunka híre mellett valószínűleg az is
hozzájárul, hogy a gyógyszergyárak nagy számban várnak jól
képzett preparatív szerves kémikusokat. A szerves kémia mellett
a környezeti kémia, az analitikai kémia, a koordinációs kémia,
valamint a fizikai kémia szűkebb tudományterületén is számos
dolgozat érkezett a konferenciára. A magyar diákköri mozgalom
jelentős nemzetközi elismerést váltott ki, mivel ez – az angol-
szász tutoriális rendszerhez hasonlóan – a közvetlen tanár–diák
együttműködés következtében igen intenzív ismeretszerzésre és
egyben eredményes kutatómunkára ad lehetőséget. 

A Kémiai és Vegyipari Szekcióban összesen 64 díjat osztottak
ki. A szervezőknek a konferenciához komoly szponzori támoga-
tást sikerült megnyerni, az ipari cégeket, gyógyszergyárakat is
sújtó válságadó ellenére kétmillió forintot fordíthattak a díjazás-
ra. Ez világosan jelzi, hogy a kémiai tudományokat az ipar nagy-
ra értékeli és a cégek érdekeltek a kémiai kutatómunka fejleszté-
sében, a kutatók képzésében. A konferencia kiemelt támogatója
a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. és a Paksi Atomerőmű
Zrt. Emellett jelentős támogatást nyújtottak: Chinoin Zrt., a Sa-
nofi-Aventis Csoport tagja; az EGIS Gyógyszergyár Nyrt.; a Ma-
gyar Kémikusok Egyesülete; a Magyarországi Gyógyszerkutatá-
sért Alapítvány; a Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Terüle-
ti Bizottsága; a Merck Magyarország és a Szkarabeusz Kft.; va-
lamint a Unicam Magyarország. A díjazáshoz a Pécsi Tudo-
mányegyetem és az Akadémiai Kiadó is hozzájárult. Külön sze-
retnénk kiemelni, hogy a konferenciát szervezett pályázati for-
mában támogatta a Nemzeti Fejlesztési Terv TÁMOP 4-2-3 al-
programja, valamint az Oktatásért Közalapítvány NTP-OKA – VI.
alprogramja. Az első díjakban részesült hallgatók közül a Szak-
mai Bizottság június hatodikán választja ki azokat, akik a Pro
Scientia díjra felterjeszthetők, számukra egyenes út vezet a dok-
tori iskolákba. A 2011-es konferencián három dolgozat a határon
túlról, Erdélyből érkezett. A szervezők egyik célja a magyar ké-
miai szakmai nyelv ápolása, fejlesztése. Ennek megfelelően a kon-
ferencia nyelve magyar.

Pécs nagyon szerencsés város. Nemcsak természeti szépségei,
a földrajzi viszonyoknak köszönhető enyhe, szubmediterrán klí-
mája, műemlékei miatt hisszük ezt sokan, hanem az elmúlt év-
ben az itt lakók és az idelátogató vendégek együtt örülhettek az
Európa Kulturális Fővárosa címnek és az azzal járó fejlesztések-

nek, számos érdekes kulturális eseménynek is. Most pedig az
IUPAC és az UNESCO által a kémia nemzetközi évének választott
2011-ben az Országos Tudományos Diákköri Tanács a Pécsi Tu-
dományegyetem Kémia Intézetét kérte fel az OTDK Kémiai és
Vegyipari Szekciójának megrendezésére. Ráadásul ez a konferen-
cia jubileumi esemény volt, a közel hatvanéves múltra vissza te-
kintő, hungarikumnak számító Országos Tudományos Diákköri
Konferenciák harmincadika. 

Nagy Lajos királyunk 1367-ben alapított Pécsett egyetemet. En-
nek működése azonban nem volt hosszú életű. Felsőfokú oktatá-
si intézmény Pécsett folyamatosan csak a 18. század végétől kez-
dődően működik. Az egyetem fejlődésében nagy lépést jelentett
a Pozsonyi Egyetem kényszerű Pécsre költözése 1923-ban. A má-
sodik világháború után alapított, és több fejlődési lépésen átment
Tanárképző Főiskola és a Pollack Mihály Műszaki Főiskola csat-
lakozásával jött létre a Janus Pannonius Tudományegyetem. 2000-
ben egyesült a Janus Pannonius Tudományegyetem a Pécsi Or-
vostudományi Egyetemmel és a Szekszárdi Illyés Gyula Pedagó-
giai Főiskolával. Az így kialakult Pécsi Tudományegyetem egyi-
ke hazánk legnagyobb felsőoktatási intézményeinek. 

Az egyetemen jelenleg három szinten (BSc, MSc és PhD) folyik
vegyész-, illetőleg kémiatanár-képzés. Ebben az oktatómunkában
főleg a Természettudományi Kar és az Általános Orvostudomá-
nyi Kar intézeteinek munkatársai vesznek részt. Az egyetemen
dolgozó kémikusok a tehetséggondozás terén együttműködnek

a város középiskoláival. Kétévenként a Ciszterci Rend Nagy Lajos
Gimnáziuma részvételével a középiskolás kutatódiákok számára
Kilár Ferenc professzor vezetésével Kémikus Diákszimpóziumot
rendezünk. Az évek óta sikeres „Velünk élő kémia” előadás-soro-
zat is hozzájárul a kémia népszerűsítéséhez.

Az eredményes kutatómunka és a vegyipar Pécsett komoly ha-
gyományokkal rendelkezik. Gondoljunk csak Zechmeister Lász-
lónak (1889–1972) és Cholnoky Lászlónak (1899–1967) a kroma-
tográfia, illetőleg a karotinoidok kutatása terén végzett iskola-
alapító, úttörő munkájára, vagy Wartha Vince kerámiakészítési
technológiájának ipari hasznosítására a Zsolnai Manufakturában.

A konferencia nyitó- és záróünnepségén a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Kémiai Tudományok Osztályát Medzihradszky
Kálmán osztályelnök és Joó Ferenc helyettes osztályelnök képvi-
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A konferenciát számos hazai szervezet, vállalkozás és nagy-
vállalat támogatta, egy részük személyesen is képviseltette 
magát a díjátadáson. A képen az első sorban balról jobbra 
Perjési Pál, a Magyar Gyógyszerkutatásért Alapítvány képviselője,
Czakó György, a Szkarabeusz Kft. igazgatója és Balogh Péter, 
a Merck Magyarország értékesítési igazgatója hallgatja 
a díjazottak névsorát



selte. Mindketten rámutattak a tudományos diákköri tevékeny-
ségnek az oktatásban betöltött igen fontos szerepére, és a koráb-
bi konferenciákhoz kapcsolódó személyes élményeikkel lelkesí-
tették a diákokat. A nyitóünnepségen az adatfeldolgozás emberi
tényezőiről, valamint tudománymetriai kérdésekről tartott érde-
kes áttekintő előadást Pretsch Ernő professzor (ETH, Zürich), a
Magyar Tudományos Akadémia külső tagja.   

A konferencia záróünnepségén a Nemzeti Erőforrás Miniszté-
rium képviseletében jelen lévő Tuka Katalin kifejtette, hogy a mi-
nisztérium mindent megtesz annak érdekében, hogy a felsőok-
tatás és ezen belül a tudományos diákköri tevékenység megfele-
lő forráshoz jusson.

Szendrő Péter, az Országos Tudományos Diákköri Tanács el-
nöke áttekintette a XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diák-
köri Konferenciasorozat tapasztalatait. Elmondta, hogy a XXX.
Jubileumi OTDK kiemelkedő jelentőségű a magyar felsőoktatás
történetében: a 16 szekcióban összesen 4470, az intézményekben
szakemberek által előzsűrizett és ott kiválónak minősített pálya-
munka 5000 szerzője mutatta be kötelező tanulmányokon felüli
önképzőköri munkájának eredményeit. A diákokat 5500 témave-
zető és konzulens készítette fel. Megállapította, hogy a konferen-
cián 2011-ben az OTDT nemzetközi megállapodásainak köszön-
hetően már jelentős számban vettek részt erdélyi, felvidéki, kár-
pátaljai és vajdasági fiatalok és tanárok, ezzel erősítve a határon
túli magyarság részvételét a hazai tudományos életben. Így a
hatvanéves múltra visszatekintő tudományos diákköri mozgalom
e jeles eseménye lehetőséget teremtett a Kárpát-medence legte-
hetségesebb egyetemista és főiskolás diákjainak bemutatkozásá-
ra is, továbbá fórumot biztosított a fiatalok számára az intéz-
ményközi tudományos véleménycserére. 

Ezt követően Kathó Ágnes, a Szakmai Bizottság elnöke arról
tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Bizottság a 2013. évi, XXXI.
OTDK Kémiai és Vegyipari Szekciójának rendezési jogát az Esz-
terházy Károly Főiskolának ítélte. A bejelentést követően Nagy
Géza, a pécsi konferencia ügyvezető elnöke átadta a rendezési jo-
got jelképező és az alapító okiratot tartalmazó „stafétahengert”
Jedlovszky Pál professzornak, az EKF intézményi képviselőjének.

Takács Ágoston vegyészmérnök, a Budapesti Műszaki és Gaz-
daságtudományi Egyetem hallgatója tapasztalatait az alábbiak-
ban foglalta össze: „A XXX. Jubileumi OTDK-n a versenyszellem
szinte minden résztvevőt áthatott, ugyanakkor a rendezvény nem

csak erről szólt. Tudásmegosztás, kapcsolatépítés és jó hangulat
teremtése – a tehetséggondozás mellett ezeket tartom az OTDK
fő céljainak. Érdeklődési körömnek megfelelően az Analitikai ké-
mia és a Kémiai technológia tagozatok előadásai fogtak meg, de
a rendezvény sokszínűségét jelzi, hogy minden tagozatban volt
olyan előadás, amelyet szívesen meghallgattam volna. Örömöm-
re szolgál, hogy ebben a mezőnyben a rangos zsűri a munkámat
első helyezéssel és a Pro Scientia Aranyérmesek Társaságának
különdíjával jutalmazta.” 

A rendező intézmény valamennyi munkatársának nevében ez-
úton is gratulálunk a nyerteseknek, köszönetünket fejezzük ki a
szakmai zsűrik tagjainak lelkiismeretes munkájukért, valamint
minden kedves vendégünknek, hogy jelenlétükkel hozzájárultak
a konferencia sikeréhez.

Kunsági-Máté Sándor, Nagy Géza, 
Peles-Lemli Beáta, Varga Ágnes

Középkori Könyvtári Éj 
az alkimista szemével
Szerzetesekkel, lovagokkal, apródokkal, hercegkisasszonyokkal és
hóhérokkal találkozhatott minden jámbor lélek, aki március 23-
án este ellátogatott a szegedi Egyetemi Könyvtár (EK) középkori
Könyvtári Éjszakájára. A bátrak próbát tehettek a Tudás Hídján,
betérhettek egy középkori gobelinvarró műhelybe, vagy lovagi
próbákat állhattak ki Camelot várában – de az alkímia sem ma-
radt ki a sorból…

„Félre, könyvek, doktrinák, hív az édes dáridó!” – ezzel a mot-
tóval hirdette meg szerda estétől csütörtök hajnalig immár hato-
dik alkalommal a szegedi Egyetemi Könyvtár a Könyvtári Éjsza-
kát, amire most mi is invitáljuk az Olvasót.

„A középkornak nem volt megnyitója” – így kezdte az éjsza-
ka megnyitóját Mader Béla, az EK főigazgatója. S valóban, a kö-
zépkort tekintve sem kezdetét, sem végét illetően nem egysége-
sek a vélemények. Egy dologban azonban megegyeznek: sötét
volt – vagyis ellentéte a világosnak, a felvilágosodásnak, leg-
alábbis annak kiművelt fői szerint.

Alkimista süni és titkosírás
Ha középkor, akkor nem maradhat ki az alkímia sem. A kiállítá-
si térben lelkes vegyészhallgatók csoportja Németh Veronika
szakmódszertan-oktató vezetésével kísérleteket mutat be az Al-
kimista Műhelyben. Gácsi Attila környezettan szakos hallgató
például sünkészítésre invitál: pálcikára függesztett cinkdarabkát
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A konferencia záróünnepségén a hazai tudományos és politikai
élet több vezető személyisége, köztük Medzihradszky Kálmán
akadémikus, az MTA Kémiai Tudományok Osztályának elnöke 
és Szendrő Péter professzor, az Országos Tudományos Diákköri
Tanács elnöke köszöntötte a résztvevőket



ón-klorid-oldatba lógatunk, és így növeszthetünk a cinkre óntüs-
kéket. Damásdi Eszter vegyészhallgató titkosírást kínál citromlé-
vel és rezsólappal. Egyébként vetélkedő is zajlik odabent, a hon-
foglaló mintájára a periódusos rendszerben „elemfoglalót” játsz-
hatnak az érdeklődők. 

Rekord készül
Közben Hannus Istvántól, az MKE Csongrád Megyei Csoportjá-
nak elnökétől, az Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék
professzorától megtudom, hogy a csapat a nagyobb szegedi ren-
dezvényeken – így például a Hídivásáron – is megjelenik majd
egy sátorban, egyszerűbb kémiai kísérletekkel.

A híres pszichológus, Jung szerint több is, kevesebb is az alkí-
mia, mint egyszerű kísérletezés – magyarázza a professzor. Mű-
velőinek alapvető tétele szerint a bölcsek kövének segítségével a
fémek megtisztíthatók, és a legértékesebb fém, az arany állítha-
tó elő – ez természetesen téves kiindulási pont volt, de azt min-
denki elismeri, hogy kísérletezgetéseik közben az alkimisták sok-
ban hozzájárultak a kémia fejlődéséhez eszközök, műveletek ki-
dolgozásával. Didaktikai szempontból az alkimisták működésé-
nek tanítása, még ha tévutakat jártak is be,  mindig tanulságos
– mondja Hannus István.

Egy érdekes Guinness-rekordkísérletet is terveznek, amit az
MKE szervez a Dóm térre és több egyetemi városba. Az egy idő-
ben végrehajtott legtöbb kémiai kísérlet címre pályáznak majd az
itt résztvevők azzal, hogy egyszerű, de látványos kísérleteket vé-
geznek egyszerre.

A programokban Árus Dávid PhD-hallgató előadása látványos
kísérleteket ígér – ide betérünk. „Foszfor – a fényhozó” a cím,
amit rögtön lemérhetünk egy kis tüzeskedéssel: az előadó fehér-
foszfor szén-diszulfidos oldatába rongyot márt, amely a levegőn
önmagától meggyullad. Majd szabályos füstkarikák lengedeznek
békésen a difoszfin meggyújtásának eredményeként. A víz alatt
égő foszfor láttán már meg sem lepődöm. Sajnos, a lidércfényt
csak videón láthatjuk... 

Tudás az éjben
Egy gyors kör: a kvízjátékok, a könyvbörze és a filmvetítés mel-
lett az idén sem maradnak el a könyvtártúrák, melyekkel többek
között középkori rejtélyek nyomába eredhetnek az érdeklődők,
vagy a kiállítások, melyek a középkori kincsek, az orvoslás, illet-
ve a zene világába kalauzolják a nézelődőket. A harmadik eme-
leten Camelot várában találom magam, Artúr király kerek aszta-
lához invitálják a jámbor íródeákot, de betérhetek egy középkori
gobelinvarró műhelybe is. „Akik látják és élvezik az előadásokat,
a könyvtár honlapján dokumentumokat olvasnak, azok azt is
megtapasztalják, hogy ez nem csak szórakoztatás, hanem a
könyvtár igazi funkciója, hogy adjon a műveltséghez szükséges

elemeket is” – ezt már a „legfőbb hűbérúr”, Mader Béla főigaz-
gató mondja. A másik cél bevallottan az, hogy megismertessék
az Egyetemi Könyvtárat és a szegedi egyetemet a középiskolá-
sokkal és szüleikkel. A Könyvtári Éjt is behálózza az interaktivi-
tás, a multimédia, és egyre többen vizionálnak falak nélküli
könyvtárakat. „Nem lehet vitázni az előrehaladó digitalizációval,
ez világtrend, ugyanakkor nem vagyok benne biztos, hogy jó
eredményekre vezet, ha átesünk a ló túlsó oldalára. Használjuk
mind a kettőt, miközben minden könyvtárnak egyre erőteljesebb
célja az, hogy akár 24 órában, akár távolról is elérhetően adja
mindazt a saját feltárási munkájának köszönhetően, ami érdekli
a hallgatót, oktatót egyaránt” – fogalmaz a főigazgató. 

Arany Mihály

Tudomány-népszerűsítés
a kémia éve jegyében
Kárpát-medencei kémiatábort tartottak Zentán

A zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium az el-
ső és egyetlen magyar tannyelvű, tehetséggondozó, természet-
tudományi-matematikai szakirányultságú gimnázium a Vajdaság
területén. Iskolánk eredetileg Természettudományi-matematikai
Tehetséggondozó Gimnázium néven 2003. április 22-én jött létre.
Alapítója a Vajdasági Autonóm Tartomány Képviselőháza. Az
emelt szintű matematikai felvételin eredményesen szereplő 20 di-
ák 2003 szeptemberében kezdte meg tanulmányait. 2007-ben az
intézmény teljessé vált, először voltak érettségizőink is. Ők ma
már mindannyian valamelyik hazai vagy külföldi egyetem hall-
gatói. Iskolánk 2008 szeptemberében az újonnan nyílt képzőmű-
vészeti szakkal bővült. Tanulóink a Vajdaság 30 településéről
(Bácskertestől Tiszakálmánfalván át Magyarcsernyéig) valók, te-
hát szinte az egész tartomány területét felöleljük oktató-nevelő
tevékenységünkkel. Célunk a szakmailag jól felkészült, a közös-
ségért tenni akaró magyar értelmiség létrehozása és megerősí-
tése Szerbiában. Szívügyünk a szórványmagyarság tehetséges fi-
ataljainak felkarolása.

A Kémia Nemzetközi Éve és Marie Skłodowska-Curie Nobel-
díj-átvételének centenáriuma tiszteletére 2011. március 18–20. kö-
zött volt a III. Kárpát-medencei kémiatábor. A negyvenöt általá-

nos és középiskolás diák részvételével lezajlott háromnapos ese-
ménynek a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium
adott otthont. A résztvevők főként középiskolások voltak, de
idén először általános iskolás diák is került közéjük. Azok a ta-
nulók kaptak meghívást, akik a Curie-versenyeken a legjobban
teljesítettek. Mivel Curie-versenyt Magyarországon, Erdélyben és
a Vajdaságban is szerveznek, a részvevők ezekből a régiókból ér-
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keztek. A tábor célja volt a tanulók képességének, tudásbővíté-
sének és világképének fejlesztése a kémiatudomány ismeretein
belül és a kémiához kapcsolódó tevékenységeken keresztül. A ta-
nulók felkészítő tanárai találkozhattak a kémia szakos tanárok-
kal, szakmai tanácskozáson vettek részt. Az összejövetel alkalmat
adott arra, hogy értekezzenek szakmai, módszertani kérdések-
ről. A laboratóriumi gyakorlatok, a szemléltető kísérletek, de-
monstrációk jó ötleteket adtak a tábor résztvevőinek.

A táborlakók rangos előadóktól hallhattak újdonságokat a ké-
mia világából, így a többi között a budapesti Semmelweis Egye-
temről, a budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemről,
a Szegedi Tudományegyetemről és az Újvidéki Egyetemről is ér-
keztek előadók. Olyan érdekes témákról volt szó, mint az atom-
mag, a tiltott anyagok, a gyógyszerkutatás, a szennyvizek toxi-
kológiai vizsgálata, és még sorolhatnánk. Szóba került a vegyé-
szek szerepe a társadalom fenntartható energiaellátásában és
mobilitásában. A témáról a MOL Nyrt. képviselője tartott elő-
adást.  A program közkívánatra bővült a japán Fukusima atom-
erőmű működési elvének megismerésével.

A diákok természetesen a látványos kémiai kísérleteket sze-
retik a legjobban, így azokból sem volt hiány. Mivel a nehezebb
tantárgyak közé tartozik, a kémia sajnos válságban van, ezért is
fontosak az ilyen táborok, ahol megszerettethetjük a diákokkal
ezt a tudományterületet. Magyarországon már megkongatták a
vészharangokat, hiszen lassan szakemberhiány lesz. Mivel ez a
Vajdaságra is érvényes, mindent megteszünk ennek az érdekes
és szép tantárgynak a népszerűsítéséért.

A diákok is lehetőséget kaptak kutatási eredményeik bemuta-
tására. Hajnal Andor (V. éves geográfushallgató, SZTE TTIK) a
Vajdaság geotermikus erőforrásairól tartott előadást. Mátéffy
Kornél (12. évfolyamos tanuló, Bolyai TGK, Zenta) beszámolt ar-
ról, hogyan lehet a felszíni vizeket szennyező hidrofób anyagokat
eltávolítani különböző polimerek alkalmazásával. Anitics Tamás
(12. évfolyamos tanuló, Bolyai TGK, Zenta) a tüzelőanyag-cellák-
ról beszélt. A szennyvizek toxikológiai vizsgálatát Kecskeméti Ár-
pád (12. évfolyamos tanuló, Bolyai TGK, Zenta) mutatta be. A tá-
borban megszerzett ismeretekről vetélkedő formájában adtak
számot a diákok.

Szórád Endre

Interfaces ’11
2011. szeptember 28–30.
Hotel Sopron, 9400 Sopron Fövényverem u. 7.
Online regisztráció: http://www.interfaces11.hu/
Korai regisztráció és fizetés: 2011. június 15.
Kiállítók jelentkezését szeretettel várjuk!
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: Bondár  Mónika, interfaces11@mke.org.hu

X. Környezetvédelmi, Analitikai és Technológiai Konferencia
2011. október 5–7.
Sümeg, Hotel Kapitány (Tóth Tivadar u. 19.)
Online regisztráció: http://www.kat2011.mke.org.hu/
Előadás-feltöltés határideje: 2011. június 15.
Korai regisztráció és fizetés: 2011. szeptember 1.
Kiállítók jelentkezését szeretettel várjuk!
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: Kőrispataky Panna, korispataky@mke.org.hu

54. Spektrokémiai Vándorgyűlés és XVI. Italian–Hungarian
Symposium on Spectrochemistry

2011. október 5–7.
Sümeg, Hotel Kapitány (Tóth Tivadar u. 19.)
Online regisztráció: http://www.spektrokemia.mke.org.hu/
Előadás-feltöltés határideje: 2011. június 15.
Korai regisztráció és fizetés: 2011. szeptember 1.
Kiállítók jelentkezését szeretettel várjuk!
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: Kőrispataky Panna, korispataky@mke.org.hu

MKE-HÍREK

Konferenciák

4th European Conference on Chemistry for Life Sciences
2011. augusztus 31. – szeptember 3.
ELTE, Budapest, Pázmány Péter stny. 1/A
Online regisztráció: http://www.4eccls.mke.org.hu/
Korai regisztráció és fizetés: 2011. június 15.
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
Korai regisztráció és fizetés: 2011. július 31.
Kiállítók jelentkezését szeretettel várjuk!
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: Kőrispataky Panna, cc2011@mke.org.hu
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

AZ OLÁH GYÖRGY-DÍJ KURATÓRIUMA
pályázatot hirdet a tágabb értelemben vett szerves kémia területén
működő 45 éves vagy annál fiatalabb kutatók támogatására, eredmé-
nyeinek elismerésére alapított

OLÁH GYÖRGY-DÍJ

elnyerésére. A Díj, amely éremből és pénzjutalomból áll, jelölés
vagy pályázat útján nyerhető el. A Díj átadására a Magyar Tudo-
mány Napjához kapcsolódóan 2011. novemberben kerül sor. 

A Díj elnyerésére benyújtott összeállításnak tartalmaznia
kell a jelölt/pályázó

● szakmai életrajzát,
● referált folyóiratban megjelent közleményeinek jegyzékét,
● 5 legfontosabbnak ítélt hivatkozásának bibliográfiai ada-

tait, a hivatkozások szövegkörnyezetét,
● legfontosabb tudományos eredményeinek összefoglalását

10 sorban,
● kutatási tervének rövid összefoglalását,
● továbbá jelölés esetén a jelölő ajánlását.

A jelöléseket/pályázatokat a kuratórium bírálja el és 2011. szept. 30-ig
dönt a Díj odaítéléséről.

A jelölési/pályázati anyagok benyújtásának határideje
2011. augusztus 31.

az MTA Kémiai Tudományok Osztályára címezve (1051 Bp., Nádor u.
7., I. em. 112.) A jelölési/pályázati anyagokat kérjük, hogy elektronikus
úton is juttassák el a papp.eva@office.mta.hu címre a fent megadott
határidőig.

A Díj összege 2011-ben 1 500 000 Ft.

Oláh György-díj Kuratóriuma



Nagy élvezettel olvastam Szekeres Gábornak a Magyar Kémikusok Lap-
ja 2005. évi 4–5. számában közölt tanulmányát a Retorta Sziporkáról.
Azóta sem hagyott nyugton a dolog, ő ugyanis három megjelent szám-
ról tudott, én azonban négyről. Tudomásom szerint az első 1913-ban je-
lent meg, és ennek a bizonyítékát kerestem. Végül meg is leltem, még-
pedig a Retorta Sziporka 1928-as és 1937-es számában.

Az 1928-as kiadás 3. oldalán a „Beköszöntő”-ben ezt írja a szerkesz-
tő (Szabó László): „Régi óhajnak teszünk eleget … amikor újra felvesz-
szük a tizenöt éve elejtett fonalat és megjelentetjük a vegyészmérnöki
szakosztály lapját.” A 4. oldalon A.A.A. szignóval: „Még a régi békevi-
lágban találkoztunk… A másik valami megfagyott muzsikus volt, a har-
madik vicinális dugóhúzónak mutatkozott be. Az első pedig magam vol-
tam. Retorta-sziporkának hívtak.” A 18. oldalon így ír Szabó László: „A
Retorta Sziporka 1914-es száma megvalósítatlan terv maradt.” Továbbá:
„Az utolsó szám megjelenése ót eltelt tizenöt év alkotta űrt hidalja át a
lap volt szerkesztőjének (Áts Vilmos) alábbi cikke.” 1928–15 = 1913!

Az 1937-es kiadás 3. oldalán ezt írja Szabó László: „Az előző két szám
között a világháború és a forradalmak zajlottak le.” Vagyis az első vi-
lágháború előtt jelent meg az első szám! Vajon hol lappang? 

Ha már tollat, illetve írógépet ragadtam, felhívom a figyelmet Szeke-
res Gábor cikkének néhány sajtóhibájára, ill. tévedésére. A 173. oldalon:
„Hungária Ifjúsági Egyesület” nem létezett, hanem Hungária Magyar
Technikusok Egyesülete volt a műegyetemi általános ifjúsági egyesület.

A 175. oldalon: Varga bácsi nem azonos Varga professzorral. Varga bá-
csi altiszt volt, a neve alatt szereplő aranyköpések közül csak az első öt
az övé, a többi Varga professzoré. Az 1942-es szám borítólapja nem szí-
nes és nem Sztálint ábrázolja. Szekeres Gábor egy olyan példányt látha-
tott, amelynek a tulajdonosa ily módon álcázta a reakciósnak minősített
sajtóterméket. Szokás volt ez a kommunista érában. Magam is alkal-
maztam ezt a módszert. Sikerrel, így hoztam be több könyvet Nyugatról.

Bakos Miklós

HUNGARIAN
CHEMICAL JOURNAL
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Még egyszer a Retorta Sziporkáról

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-
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
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XXX. Jubileumi OTDK 
Kémiai és Vegyipari Szekció
Képes beszámoló a pécsi konferenciáról

A pályamunkákat háromfős zsűrik értékelték 16 tagozatban. 
A Műanyagkémia tagozat zsűrije tanácskozik a dolgozatok be-
mutatását követően

185 ifjú kémikus 16 tagozati zsűri előtt mutatta be munkáját

Varga Ágnes, a Szakmai Bizottság hallgatói képviselője 
és Kunsági-Máté Sándor, a Bizottság pre-elnöke ismerteti 
a 16 tagozatban díjazottak névsorát

A díjakat Kathó Ágnes, Szendrő Péter, Nagy Géza 
és Peles-Lemli Beáta adta át

Jedlovszky Pál professzor átveszi a XXXI. OTDK Kémiai 
és Vegyipari Szekciójának rendezési jogát jelképező 
„stafétahengert” a pécsi konferencia ügyvezető elnökétől, 
Nagy Géza professzortól

A Pius-templomban a Pécsi Bazilika Mozart Kórusa és Zenekara
Mozart- és Haydn-műveket adott elő a konferencia résztvevőinek






