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5 éve

2011-et az ENSZ Közgyűlés 63. ülésszaka
2008. december 30-án, Etiópia előterjesz-
tésére, az A/RES/63/209 számú határo-
zattal a Kémia Nemzetközi Évévé (Inter-
national Year of Chemistry) jelölte. Az
ENSZ az események fő szervezőjeként
az UNESCO-t, valamint az IUPAC szer-
vezetet jelölte meg. 1911-ben Maria Sklo-
dowska-Curie megkapta a kémiai No-
bel-díjat. A százéves évforduló ráirányí-
totta a figyelmet a nők növekvő szerep-
vállalására a természettudományok te-
rületén, és az emlékév egybeesett a Ké-
miai Szervezetek Nemzetközi Szövetsé-
ge (International Association of Chemi-
cal Societies) alapításának 100. évfordu-
lójával. 

2011-ben a BorsodChem Zrt., a kínai Wan-
hua Industrial Group leányvállalata, be-
zárta veszteséges leányvállalatát, a BC-
Ablakprofil Kft.-t, szem előtt tartva a
teljes vállalatcsoport versenyképességét.

2011 szeptemberében nyitották meg a La-
farge SA és a Strabag St. képviselői Ki-
rályegyházán (Baranya megye) Európa
legmodernebb cementgyárát. A legszi-
gorúbb környezetvédelmi feltételeknek
is megfelelő gyár évi 1 millió tonna ce-
mentet állít elő.

2011. szept. 30-án a BorsodChem Zrt. ka-
zincbarcikai telephelyén felavatta új TDI
üzemét. A vegyipari nagyvállalat 200 mil-
lió euró értékű beruházásával Európa ve-
zető toluol-diizocianát gyártói közé került.

2011. okt. 21-én Berlinben megalakult a
Science Europe, az új európai tudomá-
nyos kutatási szervezet. Az Európai Unió
új szervezetének székhelye Brüsszelben
van, célja a tudomány megalapozó érté-
keinek gazdasági, társadalmi, politikai
érvényesítése.

2011. nov. 10-én Magyarországon egyedül-
álló, de a világon is az élvonalba tartozó
gyógyszervizsgáló, úgynevezett pharma-
tom laboratóriumot adtak át Debrecen-
ben, az Atomkiban. A pharmatom prog-
ramot – amelynek elsődleges célja a
gyógyszerek biztonságosságának foko-
zása – 250 millió forint európai uniós és
hazai társfinanszírozással, ugyanennyi
önrész hozzáadásával valósította meg
az Atomki, a Debreceni Egyetem, a Rich-
ter Gedeon Nyrt., a Huniko Kft., a Phar-
mapolis Debrecen Kft. és a Cívis Gyógy-
szertechnológiai Kft. részvételével létre-
jött projektcég, a Pharmatom Hungária
Kft.

2011. nov. 21-én a Magyar Tudományos
Akadémián ünnepi rendezvényt tartottak
a Richter Gedeon Nyrt. alapításának 110.
évfordulója és a Kémia Nemzetközi Éve
tiszteletére.

2011-ben az IUPAC két új „szupernehéz”
elemet véglegesített a Mengyelejev-féle
periódusos rendszerben. Ezek a 110-es
rendszámú darmstadtium és a 111-es rend-
számú röntgenium, míg a 112-es rend-
számú koperniciumot már 2010-ben be-
illesztették a kémiai elemek sorába.

2011. márc. 4-én hunyt el Bodor Endre
egyetemi tanár, a Veszprémi Egyetem
(Pannon Egyetem) Általános és Szer-
vetlen Kémia Tanszékének tanszékve-
zető professzora. A József Nádor Mű-
szaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki Karán kezdte pályáját;

az aszkorbimetria,
majd a polarográfia
területén végzett ku-
tatásokat. 1954-ben
került Veszprémbe.
Az 1960-as években
kiadott jegyzetei,
majd „Szervetlen ké-

mia” könyve a magyar egyetemi okta-
tás első, korszerű kvantumkémiai szem-
léletű tankönyvei voltak.

2011-ben hunyt el Kovács Lajos, Állami-dí-
jas vegyészmérnök. Létrehozta a festék-
ipari tanácsadó és vevőszolgálatot. Meg-
szervezője volt a korszerű magyar fes-
tékipari kutatásnak, megalakította az
MKE Lakk és Festékipari Szakosztályát,
szerkesztette a Lakk és Festékipari Zseb-
könyvet.

2011-ben hunyt el Hermecz István vegyész-
mérnök, az MTA levelező tagja. Egyet-
len munkahelyén, a Chinoinban a gyógy-
szerkutatás területén dolgozott, kezdet-
ben laborvezetőként, majd kutatási igaz-
gatóként. Számos hatóanyag (antibioti-
kumok, alkaloidok, fájdalomcsillapítók)
kialakítása, prosztaglandin-termékek
kifejlesztése kapcsolódik munkásságá-
hoz. Kutatta az új kémiai módszerek al-
kalmazásának lehetőségét, együttmű-
ködött tudományos intézményekkel, egye-
temekkel. Megalapította az MTA Gyógy-
szerkémiai és Gyógyszertechnológiai
Munkabizottságát. Több mint 340 köz-
leménye jelent meg nemzetközi folyó-
iratokban, szabadalmi bejelentéseinek
száma: 130.

2011. aug. 25-én hunyt el Nyitrai József
vegyészmérnök, a BME Szerves Kémiai
és Technológiai Tanszékének nyugalma-
zott egyetemi tanára. Szakterülete: he-
terociklusos vegyületek kémiája, N-he-
terociklusok fotokémiája, béta-laktá-
mok kémiája. Társszerzője volt a „Ké-
miai elnevezés és helyesírás alapjai” cí-
mű könyvnek. Az MKE-ben elnöke volt
a Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságá-
nak. 

2011. szept. 11-én hunyt el József Gábor ve-
gyészmérnök, a Tiszai Finomító létre-
hozója, a Mol Rt. nyugalmazott ügyve-
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zető igazgatója. A Komáromi Kőolaj-
ipari Vállalatnál kezdett dolgozni üzem-
vezetőként, majd gyáregységvezető-he-
lyettesként. 1970-től a Tiszai Kőolajipa-
ri Vállalat beruházásának irányítója; ő
biztosította a fejlesztések műszaki fel-
tételeit. 1985-ben az OKGT műszaki ve-
zérigazgató-helyettese, majd a Mol lét-
rejöttével annak ügyvezető igazgatója. A
Mol nemzetközi kapcsolatainak kiépíté-
sén, fejlesztésén dolgozott. Elnöke volt
az MKE Ásványolaj- és Petrolkémiai Szak-
osztályának és tagja az MTA Energia-
politikai Szakértői Bizottságának.

2011 szeptemberében hunyt el Gorondy
Novák Zsuzsa vegyészmérnök, gumi-
ipari szakértő. A Taurus Gumiipari Vál-
lalatnál, majd jogutódjánál, a Michelin
Hungária Vállalatnál dolgozott. Vállala-
tánál a beszerzésekkel, import gumi-
ipari anyagok helyettesítésével, gyártá-
suk megszervezésével foglalkozott. El-
látta az InterRubber cég magyar képvi-
seletét, segítette az MKE Gumiipari Szak-
osztályának működését.

2011. dec. 31-én hunyt el Vértes Attila ve-
gyészmérnök, az MTA rendes tagja. Be-
vezette a „Magkémia” tárgy oktatását az
egyetemen. Kiss Istvánnal írott „Mag-
kémia” könyvét külföldön Nuclear Che-
mistry címen adták ki. Ebben a téma-
körben és a Mössbauer-spektroszkópia
területén számos könyve és publikáció-
ja jelent meg. Az ELTE TTK Fizikai Ké-
miai Tanszékén Magkémiai Laboratóri-
umot hozott létre, amely később külön
tanszékké alakult. Elnöke volt az MTA
Kémiai Osztálya Radiokémiai Bizottsá-
gának. Széchenyi-díjjal és Hevesy Medal
kitüntetéssel ismerték el munkáját.

10 éve

2006 januárjában a Magyar Alumínium
Rt. leállította Inotán az alumíniumter-
melést. Az Inotai Alumíniumkohó 1952.

aug. 18-án lépett termelésbe. Várpalota
környékének ipari fejlődéséhez a szén-
bányászat és a műtrágyagyártás mellett
az alumíniumtermelés is hozzájárult. A
kohó leállítása után folytatódott az alu-

mínium félgyártmányok előállítása a
vásárolt kohóalumínium és az alumíni-
umhulladék feldolgozásával.

2006 júniusában a Zoltek Zrt.-nél új üzem-
csarnokot adtak át, ahol amerikai tech-
nológiával a világ legnagyobb szénszál-
gyártó kapacitását alakították ki. 

2006. júl. 1-jétől a BME Vegyészmérnöki
Karának elnevezése Vegyészmérnöki és
Biomérnöki Karra változott. A kar szer-
vezeti felépítése is változott, tíz szerveze-
ti egységből összevonásokkal öt új tan-
szék alakult.

2006 novemberében kísérleti biogáztermelő
berendezést avattak Kaposvárott a Ma-
gyar Cukor Zrt. gyárában. Az ország-
ban először próbálták ki ipari körülmé-
nyek között, hogy a cukorgyári mellék-
termékekből hogyan lehet biogázt ki-
nyerni és környezetbarát technológiával
energiamegtakarítást elérni.

2006 novemberében megkezdődött a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyei Sajóbábony
ipari parkjában lévő ÉMV–Észak-ma-
gyarországi Vegyiművek Kft. felszámo-
lása. Az ÉMV termelése 2006 nyarán
állt le. Területén alakult 2008-ban a Kis-
chemicals Gyártó és Kereskedelmi Kft.
A vállalat foszgénbázisú intermediere-
ket, növényvédő szereket gyárt.

2006. jan. 18-án hunyt el Orbán István ve-
gyészmérnök, az Egis Gyógyszergyár ve-
zérigazgatója, a BME címzetes egyete-

mi tanára. Az Egis
Gyógyszergyár és
jogelődje, az EGYT
Gyógyszervegyésze-
ti Gyár volt egyetlen
munkahelye, ahol 42
éven át dolgozott,
1982-től vezérigaz-

gatóként. Vezetésével a vállalat fejlett
gyógyszeripari termelő- és kutatóbázis-
sá vált. Irányítása alatt az Egis az elsők
között alakult át részvénytársasággá. A
társaság privatizációja az ő elképzelései
alapján valósult meg 1995-ben, amikor
a francia Servier cég a részvények 50,9
százalékát megvásárolta.

2006. máj. 21-én hunyt el Szabadváry Fe-
renc vegyészmérnök, az MTA rendes tag-
ja, az Országos Műszaki Múzeum nyu-
galmazott főigazgatója, hazai és nem-
zetközi tudományos szervezetek alapí-
tója, a tudomány- és technikatörténeti
kutatások, a műszaki muzeológia kie-
melkedő személyisége. Műegyetemi ta-
nulmányai után először a családja tulaj-
donában levő gyárban kezdett dolgozni,
majd a BME Általános Kémiai Tanszé-
kének oktatója lett. Jelentős eredménye-

ket ért el analitikai kémiai vizsgálatok
kidolgozása terén, majd érdeklődése a
kémiatörténeti kutatások felé fordult.
Tudományos alapossággal és olvasmá-
nyos stílusban írta meg „Az analitikai
kémia története” címmel művét, majd
további húsz könyvét, közöttük a Sző-
kefalvi-Nagy Zoltánnal közösen írt „A
kémia története Magyarországon” című
könyvet. Közel 400 tudományos közle-
ménye, élvezetes előadásai mind itthon,
mind külföldön nagy elismerést szerez-
tek számára. A várpalotai Vegyészeti Mú-
zeum létrehozásakor a múzeum tudo-
mányos tanácsának tagjaként meghatá-
rozó szerepe volt a kutatómunka kiala-
kításában, a főbb gyűjtési irányok kije-
lölésében. Munkásságát Széchenyi-díj-
jal, az Egyesült Államokban Dexter-díj-
jal, az Európai Kémikusegyesületek Szö-
vetsége FECS-díjával ismerték el.

2006. aug. 5-én hunyt el Réffy József ve-
gyészmérnök, egyetemi tanár, a BME
Szervetlen Kémia Tanszékének tanszék-
vezető professzora. Az elemorganikus
vegyületek szerkezetvizsgálatával fog-
lalkozott. Színvonalas és közérthető elő-
adásai alapján az egyetem legkiválóbb
oktatói között tartották számon. Tan-
székvezetői munkája mellett volt dé-
kánhelyettes, rektorhelyettes. Vezette az
Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Fő-
osztályát. Elnöke volt az MTA Szervet-
len és Kovalens Vegyületek Munkabi-
zottságának, dolgozott az Európai Ve-
gyészmérnök Szövetség Oktatási Bizott-
ságában.

2006. aug. 15-én hunyt el Varga Edit ve-
gyész, a Richter Gedeon Nyrt. nyugalma-
zott vezérigazgatója. Vezetése alatt a
gyár jelentős növekedése ment végbe, új
gyártásprofilok alakultak ki, létrejött a
vállalat dorogi gyáregysége. Folyamato-
san bővült a termékválaszték, fejlődött
a kutatási tevékenység, szélesedtek a
vállalat nemzetközi kapcsolatai. Mun-
kásságáért Eötvös- és Állami Díjban ré-
szesült.

2006. aug. 19-én hunyt el Gegus Ernő ve-
gyészmérnök, címzetes egyetemi tanár.
1951–58 között az BME-n optikai emisz-
sziós színképelemzéssel foglalkozott,
majd 1959-től 1974-ig a Vasipari Kutató
Intézet Színképelemző Laboratóriumát
vezette. Kiemelkedő eredményeket ért
el a vas- és acéletalonok gyártásához
szükséges homogenitás- és elemanaliti-
kai vizsgálatok kifejlesztésében. 1974–86
között a Veszprémi Vegyipari Egyetem
(ma: Pannon Egyetem) Analitikai Ké-
mia Tanszékén működő akadémiai ku-
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tatócsoport tagjaként dolgozott. A ré-
gészeti leletek vizsgálata kutatásainak
meghatározó részét alkotta.

2006. okt. 30-án hunyt el Nyiredy Szabolcs
akadémikus, a Gyógynövénykutató In-
tézet Rt. elnök-igazgatója. A Semmelweis
Orvostudományi Egyetemen 1975-ben
kapta meg gyógyszerész diplomáját. A
SOTE Gyógyszerészeti Intézetben vég-
zett munkája után 1983-tól nyolc évet töl-
tött Svájcban a zürichi Gyógyszerészeti
Intézetben. 1990-ben vette át a Gyógy-
növénykutató Intézet vezetését. Vezetése
alatt az intézet a hazai elválasztás-tu-
domány, a kromatográfia legeredmé-
nyesebb műhelyévé vált. Öt könyve, hu-
szonkét könyvfejezete, több mint 130
tudományos dolgozata publikálása mel-
lett közel harminc szabadalmi bejelen-
tést tett. Számos szakmai folyóirat fő-
szerkesztője, szerkesztőbizottsági tagja
volt, közöttük főszerkesztője a Journal
of Planar Chromatography – Modern
TLC lapnak.

2006. nov. 22-én hunyt el Pillich Lajos ru-
bindiplomás vegyészmérnök a Richter
Gedeon Nyrt. örökös tiszteletbeli elnöke.
Pályafutását a Richterben analitikus-
ként kezdte, majd üzemvezetőként, 1942–
1976 között műszaki igazgatóként dol-
gozott. 1990-től 1999-ig a Társaság el-
nökeként, majd 1999-től haláláig tiszte-
letbeli elnökként tevékenykedett. Het-
ven éven át fáradhatatlanul munkálko-
dott a gyógyszergyár érdekében. Tevé-
kenysége meghatározó volt a vállalat és
a magyar gyógyszeripar fejlesztésében.
Az 1970-es évekre a Richter Gedeon Gyógy-
szergyár középüzemből nemzetközi szin-
ten is jelentős nagyüzemmé fejlődött.
Az 1990-ben újra részvénytársasággá ala-
kult gyár Pillich Lajos elnökségével si-
keresen működött piacgazdasági körül-
mények között és a magyar gyógyszer-
gyárak közül egyedül tartotta meg ön-
állóságát. Munkája, elfoglaltsága mellett
minden kezdeményezést támogatott,
amely hozzájárult a fiatalok képzésé-
hez, tájékoztatásához.

2006-ban hunyt el Szakács Ottó vegyész,
analitikus, az ELTE Szervetlen és Anali-
tikai Kémiai Tanszékének oktatója. Meg-
határozó része volt az egyetem műsze-
res analitikai kémiai laboratóriumának
felszerelésében, tematikájának kidolgo-
zásában. Az optikai emissziós színkép-
elemzés területen végzett kutatásokat,
majd az atomabszorpciós méréstech-
nikában láng- és grafitkemencés atomi-
záción alapuló módszereket dolgozott
ki.
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2001 februárjában a Magyar Mérnöki Ka-
mara Vegyészmérnöki Tagozata Péceli
Béla-díjat alapított. Péceli Béla (1921–
2000) kiemelkedő munkát végzett a
korszerű hazai kőolaj-feldolgozó ipar
megteremtésében, működtetésében és
távlati fejlesztési terveinek kialakításá-
ban.

2001. ápr. 12-én nyitották meg a Richter
Múzeumot a vállalat alapításának 100. év-
fordulója alkalmából rendezett ünnep-
ségsorozat kezdeteként. 

2001. máj. 3-án adták át a Sanofi-Synthe-
labóhoz (ma: Sanofi-aventis) tartozó Chi-
noin új kémiai kutatási épületét. A tér-
ség legkorszerűbb kémiai kutatási köz-
pontjában új hatóanyagok kutatásával,
preklinikai vizsgálatokkal és termékfej-
lesztéssel foglalkoznak.

2001. jún. 1-jén avatták fel Kazincbarcikán
Magyarország első projektfinanszírozá-
sú ipari erőművét. Az 1998-ban meg-
alapított projekttársaság tagjai a Bor-
sodChem Erőmű Kft., az áramszolgál-
tató ÉMÁSZ Rt. és a gázszolgáltató Mol
Rt. voltak.

2001. aug. 2-án a BorsodChem Rt.-nél meg-
indították az évi 60 kt kapacitású TDI-
üzem (toluilén-diizocianát) próbaüze-
mét. A TDI a poliuretán-gyártás fontos
kiindulási anyaga.

2001. nov. 26-án ünnepélyesen felavatták
Százhalombattán a Mol Rt. Dunai Fino-
mítóban a késleltetett kokszoló üzemet.
A 60 milliárd forintos beruházással meg-
valósított üzem jelentősen javítja az ér-
tékes termékek arányát. A késleltetett
kokszolóeljárás az erőművekben koráb-
ban nehéz fűtőolajként eltüzelt kőolaj-
ipari desztillációs maradékokat alakítja
át. A technológia ezekből értékes mo-
torhajtóanyag-komponenseket állít elő,
melléktermékként gazdaságosan fel-
használható petrolkoksz keletkezik. 

2001. ápr. 20-án hunyt el Földiák Gábor ve-
gyészmérnök az MTA Kémiai Kutató-
központ Izotóp- és Felületkémiai Inté-
zetének egykori főigazgatója, egyetemi
tanár. Munkássága kiemelkedő a sugár-
hatás-kémia, sugártechnológia, izotóp-
technika és petrolkémia területén. Egye-
temi előadásait is mind itthon, mind
külföldön fenti témakörökben tartotta.
Igazgatója volt a Mérnöktovábbképző
Intézetnek, 1983–86 között művelődés-
ügyi miniszterhelyettes.  

2001. júl. 8-án hunyt el Bodor Géza vegyész-
mérnök, címzetes egyetemi tanár. 40
éven át dolgozott a Műanyagipari Ku-

tató Intézetben. Kutatásai a polimerek
fizikai tulajdonságainak vizsgálatához
kapcsolódnak. Munkáiról szakcikkei mel-
lett a „Polimerek szerkezetvizsgálata”
(magyar és angol nyelven) valamint „Po-
limer anyagszerkezettan” könyveiben
számolt be. 

20 éve

1996-ban a Medimpex Rt. gyógyszer-ke-
reskedelmi cég három részre oszlott: Me-
dimpex Gyógyszerkereskedelmi Kft.-re,
Med-West Portfolió Vagyonkezelő Kft.-
re és a tovább működő Medimpex Rt.-
re. 

1996-ban a volt Peremartoni Vegyipari Vál-
lalat részterületén létesült Transcenter
Kft. (később Kemira finn, majd Yara
Hungária, főként norvég tulajdonú vál-
lalat, ma: Peremarton Fertilizers Műtrá-
gyagyártó Kft.) új nitrogén műtrágyát
fejlesztett ki, amely nem növeli a talaj
nitráttartalmát. 

1996 őszén került forgalomba a Richter
Gedeon Rt. Curiosin nevű új originális
készítménye, amely felfekvések, feké-
lyek, nehezen gyógyuló sebek hatékony
gyógyszere. A szert, amelynek feltalálói
Illés Lajos és munkatársai, több ország-
ban szabadalmaztatták. Természetes ere-
detű hatóanyaga a hialuronsav cink-
komplexe. 

1996-ban a Taurus Gumiipari Rt. részvé-
nyeinek 90%-át a francia Michelin vá-
sárolta meg.

1996. okt. 29-én felavatták a Győrt Baum-
gartennel összekötő Magyarország–Auszt-
ria gázvezetéket. A 117 km-es vezeték az
európai gázrendszerhez kapcsolja Ma-
gyarországot, növeli a gázellátás bizton-
ságát. 

1996. nov. 8-án átadták a Zsanai Földalat-
ti Gáztároló első építési ütemének léte-
sítményét, amely 600 millió m3 földgáz
tárolására alkalmas. A második ütemet
2009 novemberében fejezték be.

1996-ban hunyt el Mázor László, a ma-
gyar analitikai kémia kiemelkedő alko-
tója, a BME docense. Első könyvét Plank
Jenő professzorral a „Fémelemzés mód-
szerei” címen adta ki. Az 1960-as évek-
től kezdődően a szerves analitika terü-
letén folytatott kutatásokat. „Szerves
kémiai analízis”, „A szerves kémiai ana-
lízis korszerű módszerei” c. könyvei ál-
talános szakmai elismerésre találtak.
Szerkesztésében jelent meg az „Analiti-
kai zsebkönyv”, amely négy kiadásban
mind a hazai, mind a külföldi kémiku-
sok hasznos segítője volt.

ÉVFORDULÓNAPTÁR, 2016
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1996. jún. 2-án hunyt el Szabó Zoltán ve-
gyészmérnök, egyetemi docens. A BME
Szervetlen Kémiai Tanszékén kezdte pá-
lyafutását, majd 1946-ban a Hidroxi-
géngyárhoz került. 1951–1985 között a
Vegyterv főmérnökeként tevékenyke-
dett. Nagyüzemek, kísérleti üzemek ter-
vezési munkáiban vett részt. Az egyete-
mi oktatásban vegyipari műveleteket,
tervezési ismereteket adott elő. Több
kézikönyv társszerzője, szerkesztője volt,
haláláig tagja a Magyar Kémikusok Lap-
ja szerkesztőbizottságának. 

25 éve

1991. máj. 14-én alapították a Transdanu-
bia Kft.-t. Alapítását az Ipari és Keres-
kedelmi Minisztérium is elősegítette
abból a célból, hogy a kft. a Dunántúl ve-
szélyes ipari hulladékainak összegyűjté-
sét, szétválasztását és a hasznosítható
hányad kinyerését megoldja.

1991. jún. 3-án jegyezték be a Pannonplast
Műanyagipari Rt.-t a cégnyilvántartás-
ba. Első elődvállalata 1922-ban Magyar
Gomb- és Műanyaggyár Rt. néven ala-
kult. Jogelődei voltak még: a Hungária
Gumigyár Rt., Hungária Guttapercha és
Gumigyár, végül 1958-tól a Hungária Mű-
anyagfeldolgozó Vállalat.

1991. jún. 5-én kezdte meg a termelést
Százhalombattán a Dunastyr, a poliszti-
rolt gyártó magyar–olasz vegyes vállalat.
A polisztirol gyártási licencet a Monte-
dipe cégtől vásárolták. Az üzem terme-
lési kapacitása 45 kt/év ütésálló poli-
sztirol és 20 kt/év habosítható poliszti-
rol.

1991. júl. 3-án indították meg a TVK új
polietiléngyárát. Ezzel a vállalat 1970 és
1986 után sorrendben harmadik polieti-
léngyára kezdte meg a termelést. Az új
gyár kapacitása 60 kt/év kis sűrűségű
polietilén. A technológia a BASF-től szár-
mazik, a termékek egy részét a jól is-
mert Lupolen márkanéven, illetve a ma-
gyar Tipolen márkanéven hozzák forga-
lomba. Az új polietilén típusok optikai tu-
lajdonságai jobbak, ami különösen a fó-
liagyártásnál jelentős. Fólián kívül fröccs-
öntött termékek készíthetők az új anyag-
ból.

1991. szept. 1-jén a Reanalnál négy önálló,
teljes vertikumú kereskedelmi egység
alakult: a Finomvegyszer, Diagnoszti-
kum, Agrokémia, Gyógyszeripari és Ke-
reskedelmi üzletág. 2007-ben a Reanal
Zrt. megalapította a Reanal Laborvegy-
szer Kft.-t, amely teljes mértékben át-
vette a laboratóriumi vegyszerek, se-

gédanyagok és laboreszközök forgalma-
zását.

1991 szeptemberében végleg leállt a Tata-
bányai Alumíniumkohó. Mindhárom ko-
hócsarnokban beszüntették a termelést.

1991. okt. 1-jén jött létre a Magyar Olaj- és
Gázipari Részvénytársaság (ma Mol
Nyrt.) az 1957-ben alapított Országos Kő-
olaj- és Gázipari Tröszt (OKGT) átalakí-
tásával. 20 év alatt a Mol sikeres, integ-
ráltan működő társasággá vált, magába
foglalta a szlovákiai Slovnaftot és a Ti-
szai Vegyi Kombinátot. Irányítása alá
került a horvát INA olajtársaság. A ter-
mék-előállítás, kereskedelem, szénhid-
rogén-készlet kutatás-termelés, töltőál-
lomás-fejlesztés terén elért eredményei
révén a közép-kelet-európai térség egyik
legjelentősebb vállalata lett.

1991. okt. 1-jétől a Budalakk Festék- és Mű-
gyantagyár gyáregységei részben egy-
személyes kft., részben vegyes vállalat,
részben önálló kft. formában működ-
nek (összesen hét kft. alakult).

1991. okt. 14-én kezdte meg a termelést a
százhalombattai Mol Rt. Dunai Finomí-
tó 7,1 milliárd forintért épült, 600 kt/év
kapacitású benzinreformáló üzeme. Az
Universal Oil Products Co. (UOP) tech-
nológiával folyamatos katalizátorrege-
nerálást megvalósító, 4-es számú Re-
formáló üzem megindítása műszaki fel-
tételt jelentett a benzin ólomtartalma
európai normáknak megfelelő csökken-
téséhez.

1991 októberében a BorsodChem Rt. üzem-
be helyezte 25 ezer tonna/év kapacitású
MDI (metilén-difenil-diizocianát) üze-
mét, amit a Mitsui Toatsu Chemical el-
járására a CHISSO Eng. közreműködé-
sével valósítottak meg. A gyár a poliu-
retán-gyártás egyik alapanyagának, az
izocionátnak (MDI) három alaptípusát
gyártja. A második MDI üzem 2006-ban
lépett termelésbe.

1991. nov. 15-én kezdte meg a termelést
Budapesten Európa egyik legmodernebb
levegőszétválasztó üzeme, amely órán-
ként 6000 m3 cseppfolyós terméket ké-
pes előállítani. Az üzem tulajdonosa az
MG Hungarogáz Kft. vegyesvállalat, ame-
lyet a német Messer Griesheim GmbH
és az Oxigén- és Dissousgázgyár Válla-
lat hozott létre.

1991. nov. 28-án helyezték üzembe a Dorogi
Égetőmű abszorberét, ezzel a beruházás
befejeződött.

1991 decemberében a Mol Rt. Tiszai Finomí-
tó (TIFO, Tiszaújváros) területén üzem-
be helyeztek egy évi 8 kt kapacitású, nagy
tisztaságú izobutilént gyártó üzemet. 

1991-ben alapították a PannonPharma
Gyógyszergyártó Kft.-t. A magyar–ame-
rikai vegyesvállalat generikus gyógysze-
rek gyártásával, fejlesztésével, forgalma-
zásával foglalkozik, gyógyszer-vizsgála-
tokat, műszaki elemzéseket végez. A vál-
lalat Pécsváradon építette fel gyógyszer-
gyárát. Pécsvárad a magyar gyógyszer-
készítés és gyógyítás egyik bölcsője. A
település egykor Szent István által ala-
pított bencés monostorának 1015-ben kelt
alapító levele ugyanis első ízben tesz
említést kórházról, gyógyszerről, gyó-
gyításról. Első királyunk a gyógyításhoz
gyógyító szolgákat, fürdőmestereket, a
gyógyító növények gondozásához kerté-
szeket is rendelt.

1991. jún. 21-én hunyt el Kajtár Márton,
az ELTE Szerves Kémiai Tanszékének
professzora. A hazai alkalmazott kirop-
tikai spektroszkópia megteremtője volt,
közel száz eredeti tudományos közle-
ményének kétharmada ezzel a terület-
tel foglalkozik.

1991. jún. 22-én hunyt el Huszár Andor ve-
gyészmérnök, a Tiszai Vegyi Kombinát
nyugalmazott, Állami díjas vezérigazga-
tója. 1964-ben került a TVK-hoz, amely-
nek igazgatója, majd 1979-től 1989-ig,
nyugdíjazásáig vezérigazgatója volt. Te-
vékenysége szorosan összekapcsolódik
a magyar petrolkémiai iparral, az ole-
finkémiai termékek előállításával, fel-
dolgozásával, a hazai polietilén- és poli-
propilén-gyártás megvalósításával és to-
vábbfejlesztésével. Jelentős szerepe volt
abban, hogy a TVK-nál nemzetközi ösz-
szehasonlításban is korszerű, gazdasá-
gos termelési kapacitású üzemek jöttek
létre. 

1991. okt. 14-én hunyt el Székely Géza, a
holland-magyar tulajdonú AKZO TVK
Festékgyártó és Kereskedelmi Rt. elnök-
igazgatója. Kiemelkedő tevékenységet
végzett a Chemolimpex export főosztá-
lyán, valamint a TVK, majd az AKZO
TVK fejlesztésében.

30 éve

1986. márc. 31-én kezdte meg a termelést
Pétfürdőn a Nitrogénművek Rt. új argon-
üzeme.

1986 júniusában megkezdték a Biogal Rt.-
nél (ma Teva Magyarország  Zrt.) a CIBA-
GEIGY licence alapján készülő antibio-
tikum-tartalmú gyógyszeralapanyag,
a V-penicillin-szulfoxid-benzhidrid-észter
gyártás üzemi próbáit.

1986. aug. 21-én kezdődtek meg az üzemi
próbák a TVK új műanyaggyárában, a
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lineáris polietilént gyártó, második PE
üzemben. A Phillips Petroleum Co. szusz-
penziós eljárásával gyártott termék nagy-
mértékben nyújtható (pl. fóliagyártás-
nál), nagy a mechanikai szilárdsága, jó
a hő- és vegyszerállósága. Az üzem ka-
pacitása 140 kt/év lineáris PE volt, fej-
lesztés után 200 kt/év műanyag granu-
látum előállítására alkalmas. 

1986. febr. 6-án hunyt el Szarvas Pál, a
KLTE tanszékvezető egyetemi tanára.
Társszerzője volt az „Általános és szer-
vetlen kémia” c. könyvnek, amely csak-
nem húsz évig volt a kémia szakos hall-
gatók tankönyve. Több analitikai mód-
szert dolgozott ki különböző fémek
mennyiségi meghatározására, elválasz-
tására. 1963–68 között a KLTE rektori
tisztét töltötte be.

1986. júl. 7-én hunyt el Mészáros Zoltán
vegyészmérnök, egyetemi tanár, a Chi-
noin kutatási igazgatója, a Magyar Far-
makológiai Társaság Gyógyszerkémiai
szekciójának titkára. 

1986. jún. 15-én hunyt el Farkas Loránd
vegyész, akadémikus az MTA alkaloid-
kémia kutatócsoportjának tudományos
tanácsadója, a flavonkémiai munkabi-
zottság elnöke. 

1986. okt. 22-én hunyt el Szent-Györgyi
Albert, Nobel-díjas biokémikus. 1917-
ben Budapesten szerzett orvosi diplo-
mát, majd Pozsonyban, Prágában, Ber-
linben, Hamburgban, Leidenben, Gro-
ningenben, Cambridge-ben és az ameri-
kai Rochesterben tanult. 1930-ban a sze-
gedi egyetem biokémiai tanszékének lett
a professzora, 1937-ben elnyerte az or-
vosi Nobel-díjat „a biológiai égésfolya-
matok terén tett felfedezéseiért, külö-
nös tekintettel a C-vitaminra, valamint
a fumársav-katalízisre” . 1945–47-ben a
budapesti egyetem biokémia tanára.
1947-ben az Egyesült Államokban tele-
pedett le. Itt a Massachusetts állambeli
Woods Hole izomkutató intézetének
igazgatója, majd a Maryland államban
lévő bethesdai rákkutató intézet alapít-
vány tudományos igazgatója volt. Ered-
ményeit tíz könyvben és több mint 200
tudományos dolgozatban tette közzé.

40 éve

1976-ban kezdődött meg a TVK-ban a po-
lipropilén kötözőzsineg gyártása a Rei-
fenhäuser cégtől vásárolt gépsoron.
Ugyanebben az évben indult meg a po-
lipropilén feldolgozása a Kender-, Juta-
és Textilipari Vállalat nagyhalászi gyá-
rában is.  

1976 szeptemberében a Taurus nyíregyhá-
zi gyáregységében megkezdték a csuk-
lós autóbuszoknál alkalmazott összekötő
gumicsuklók (harmonikák) gyártását.

1976 októberében kezdett termelni Doro-
gon a Magyar Hanglemezgyártó Válla-
lat 100 millió Ft-os beruházással létesí-
tett új hanglemezgyára. A hanglemez-
gyártás 1993-ban megszűnt, a hangka-
zetták másolása folyamatos maradt.
1995-ben kezdődött meg az anyavállalat
(Hungaroton) privatizációja.

1976 novemberében jött létre a Veszprémi
Akadémiai Bizottság agrokémiai mun-
kabizottsága, amely hat dunántúli me-
gye (Veszprém, Zala, Vas, Győr-Sopron,
Fejér és Komárom) kemizálási szakem-
bereinek biztosított fórumot.

1976. jún. 21-én hunyt el Vitális Sándor
geológus, Kossuth-díjas egyetemi tanár.
Nevéhez fűződik a sikondai és püspök-
fürdői hévíz és a kisterenyei ásványvíz
feltárása. Az országos szénkutatás és
szénvagyon felmérés mellett irányításá-
val indult meg a radioaktív anyagok ha-
zai kutatása, a recski érckutatás bento-
nit lelőhelyeinek feltárása.

1976. aug. 16-án hunyt el Erdey-Grúz Tibor
akadémikus, az MTA főtitkára, majd
1970–76 között  elnöke, Kossuth-díjas
egyetemi tanár, volt felsőoktatási mi-
niszter, a magyar elektrokémiai iskola
megteremtője, a Magyar Kémikusok
Lapjának első felelős szerkesztője. Ku-
tatásai mellett tevékeny oktató volt. Hi-
ánypótló tankönyvként jelent meg
1940-ben a Gróh–Erdey-Grúz–Náray-
Szabó–Schay-féle „Fizika kémia”, az el-
ső magyar nyelvű fizikai kémiai tan-
könyv. Ebből alakult ki később az Er-
dey-Grúz–Schay: „Elméleti fizikai ké-
mia” című könyv. 

50 éve

1966-ban a Biogal Gyógyszergyárban (ma:
Teva Magyarország Zrt.) megindították
a dextrán-üzemet.

1966. szept. 9-én a TVK-ban megkezdődött
a műtrágya-csomagolásra szolgáló poli-
etilén zsákok gyártása.

1966. jan. 21-én hunyt el Müller Sándor
Kossuth-díjas egyetemi tanár, akadémi-

kus, a Veszprémi Vegy-
ipari Egyetem Szerves
Kémia Tanszékének
tanszékvezetője, az
MTA Sztereokémai Ku-
tató Csoportjának ve-
zetője. Szénhidrátok
szerkezetének és szin-

tézisének kérdéseivel, dimerizációval és
a dimerek vizsgálatával foglalkozott.

1966. júl. 5-én hunyt el Hevesy György No-
bel-díjas kémikus, egyetemi tanár, az
MTA tiszteletbeli tagja, a hafnium fel-
fedezője. Kiemelkedő jelentőségű kuta-
tómunkát végzett a radioaktív izotópok
indikátorként való felhasználásában. A
radioaktív indikáció módszerével elért
kémiai és sugárbiológiai kutatásainak
eredményeiért 1943-ban Nobel-díjat ka-
pott.  

1966. nov. 6-án hunyt el Török Gábor Kos-
suth-díjas vegyészmérnök, a Központi
Élelmiszeripari Kutató Intézet igazgató-
ja. 1947-ben irányításával indult meg a
magyar Mirelit gyorsfagyasztó üzem mű-
ködése; létrehozásához és gyártási tech-
nológiájának kidolgozásához alapvető
kutatásokkal járult hozzá.

60 éve

1956-ban kezdődtek meg a Hungária Ve-
gyiművekben az első, kísérleti jellegű
PVC-üzem beruházási munkái. Az üzem
kapacitása évi 300 t PVC volt. A kísérle-
ti üzem az akkori idők autark iparpoli-

tikájának megfelelően a magyar PVC-
gyártás megindítását volt hivatott elő-
segíteni önerőből. Erre nem került sor,
mert az első ipari üzemhez a Hoechst
komplett technológiáját vásárolták meg,
amelyet az Uhde cég szállított. Az üzem
1963-ban a BVK-nál kezdte meg a terme-
lést és évente 6000 t szuszpenziós PVC-t
állított elő.

1956 júniusában a Szénsavtermelő Nem-
zeti Vállalat üzembe helyezte répcelaki
üzemét.

1956 augusztusában a Hajdúsági Gyógy-
szergyárban (később Biogal, ma Teva)
elkezdték a nyers penicillin-káliumsó gyár-
tását.

1956. júl. 24-én hunyt el Zemplén Géza Kos-
suth-díjas egyetemi tanár, akadémikus.
Szénhidrátok és enzimek kutatásával
foglalkozott. Jelentős szerepe volt szer-
ves vegyiparunk kialakításában. Mun-
kásságának fő eredményei a cukor-ace-
tátok nátrium-etilátos szappanosítása,M
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új cukorlebontó módszer kidolgozása,
oligoszacharidok és glükozidok szinté-
zise higany-acetátos módszerrel, több
fontos glükozid szerkezetének felderíté-
se. Mint egyetemi oktató jelentős érde-
meket szerzett, a legtöbb vezető ma-
gyar szerves kémikus tanítványai sorá-
ból, az elismert „Zemplén-iskolából” ke-
rült ki. Fő műve: „Szerves kémia”, Bp.,
1952.

70 éve

1946. márc. 16-án hunyt el Száhlender La-
jos gyógyszerész, egyetemi tanár, lap-
szerkesztő. Than Károly mellett volt ta-
nársegéd és Winkler Lajosnál asszisz-
tens. Élelmiszerkémiai vizsgálatokat dol-
gozott ki. Az 1940-ben megjelenő Ké-
mikusok Lapjának főszerkesztője, a Ter-
mészettudományi Társulat vezetőségi
tagja volt.

1946. júl. 19-én hunyt el Széll László Mór
agrárvegyész, a debreceni Gazdasági Tan-
intézetnél a kémia, borászat, természet-
tan és mezőgazdasági technológia tanára.
Tanulmányaival a mezőgazdasági kémi-
ai technológia fejlődését segítette elő.

75 éve

1941. ápr. 7-én alapították a Magyar Vis-
cosa-gyár Rt.-t. 1943-tól viszkóztermé-
keket, különféle akrilszálakat állított
elő. A rendszerváltozás után 1995-ben a

vállalatot a Zoltek Comp. vásárolta meg.
1997-től a vállalat neve Zoltek Zrt., az
akrilszálakon kívüli termékek gyártását
leállították, és megkezdték a szénszál
textilek feldolgozását.

1941. jún. 11-én a gumiipar nyersanyag-
szükségletének fedezésére a Ruggyan-

taárugyár és a Péti Nitrogénművek kö-
zös vállalkozásában (jelentős állami tá-
mogatással) megalakult a Magyar Ve-
gyiművek Rt., amely évi 600 t BUNA-S
és BUNA-N típusú műgumi előállítására
alkalmas ipartelep létesítését határozta
el Rákoskeresztúr határában. A gyár 1944-
ben felépült, de a háborús események
(és feltételezhetően hibás tervezés) mi-
att nem lépett termelésbe. A háború után
termelő berendezéseit az azonos nevű
államosított vállalat használta különfé-
le szerves vegyipari termékek (színezé-
kek, műanyaglágyítók) gyártására. 1956-
tól az 1980-as évekig összevonások, bő-
vítések után Egyesült Vegyiművek né-
ven működött, 1992-ben részvénytársa-
sággá alakult, amely 1999-ben megvá-
sárolta a „Caola” márkanevet. 2006-tól
a társaság cégneve: EVM Háztartás-
vegyipari és Kozmetikai Zrt.  

1941. márc. 3-án hunyt el Bugarszky Ist-
ván vegyész, akadémikus, a budapesti tu-
dományegyetem Vegytani Tanszékének
vezetője. Reakciókinetikai kutatásai és
fehérjevizsgálatai jelentősek.

1941. ápr. 7-én hunyt el Finkey József aka-
démikus, műegyetemi tanár. A szén- és
ércelőkészítés tudományos vizsgálatá-
val foglalkozott. Kidolgozta a mechani-
kai nedves előkészítés rendszeres elmé-
letét. 

1941. szept. 7-én hunyt el Pfeifer Ignác ve-
gyészmérnök, a Műegyetem Kémiai Tech-

nológiai Tanszéké-
nek 1912–1922 között
professzora. 1922-től
az Egyesült Izzó ku-
tatólaboratóriumát 
vezette. Jelentős mun-
kát végzett a vilá-
gítástechnikai, víz-

technológiai és energetikai kutatásban.
Kidolgozta a kazántápvizek lágyítására
szolgáló mész-szódás eljárást. Újjászer-
vezte a Magyar Kémikusok Egyesüle-
tét, melynek haláláig elnöke volt. Wartha
Vince előadásai alapján összeállította az
első „Kémiai technológia” egyetemi tan-
könyvet.

1941 végén hunyt el Götz Irén Júlia kémi-
kus, az első magyar női egyetemi tanár.
Vegyészdoktori dolgozatában (ő volt a
harmadik női vegyészdoktor) a rádium-
emanáció meghatározásának kérdésével
foglalkozott.

80 éve

1936 januárjában a Pécsi Kokszművek Rt.
megkezdte a gázszolgáltatást Pécs vá-

rosa számára. Ezzel egy időben Pécs vá-
ros régi világítógáz-telepe beszüntette
termelését.

1936. ápr. 23-án Kun Sándor festék- és ve-
gyi áru nagykereskedő Pestszenterzsé-
beten megalapította a Galvanokémia Fes-
ték- és Vegyészeti Gyár Rt.-t. Olaj- és zo-
máncfestékeket, galvanokémiai segéd-
anyagokat gyártott. 1949-ben államosí-
tották, ezután több vállalat részlegeként
működött: Vegyi és Porfestékgyár (1949),
Smelting Fémkohászati Rt. (1950), Fém-
festékgyár (1951), Metallochémia (1952),
Fémötvöző Vállalat (1954), újra Metal-
lochémia (1964), Csepel Vas- és Fém-
művek Tröszt (1971). 1975-ben megszűnt.

1936. okt. 22-én a Gerő és dr. Ofner cég meg-
alapította Újpesten (Kisfaludy u. 15.) a
Zsíralkoholgyár Rt.-t. A Zsíralkoholgyár
biztosította a szintetikus ipari mosószer-
gyártás nyersanyagát. A vállalkozás ne-
ve Gerő Manó halálával Vitéz dr. Lázár
és dr. Ofner Vegyészeti Gyárra változott
(1938). 1949-ben Ipari Segédanyaggyár-
nak nevezték el, amely 1956-ban a Ma-
gyar Vegyiművek mellett alapítója lett
az Egyesült Vegyiműveknek.

1936. jan. 25-én hunyt el Sztankay Aba
gyógyszerész, vegyész. A Gyógyszerész
Egyesület Tanügyi Bizottságának tagja
volt. Közel 300 dolgozatban részletesen
elemezte a forgalomba került gyógysze-
reket.

1936. jan. 31-én hunyt el Szontagh Tamás
geológus. 1889-ben a Földtani Intézetnél
helyezkedett el. 1924-ben mint az intézet
igazgatója vonult nyugdíjba. Tudomá-
nyos munkássága során elvégezte az Al-
föld keleti peremének geológiai térké-
pezését, majd főleg hidrogeológiai tevé-
kenységet folytatott. Érdeme, hogy a ba-
konyi ún. vörösföldben bauxitot ismert fel.

1936. ápr. 27-én hunyt el Karlovszky Geyza
gyógyszervegyész. 1883-tól 1892-ig Than
Károly mellett volt tanársegéd. Ő állí-
totta elő az idegbántalmak ellen ma is
használt rubídium-ammónium-bromi-
dot. 1892-ben átvette a Gyógyszerész Köz-
löny szerkesztését. 1923-ban gyógyszer-
tárat nyitott Budapesten.

1936. szept. 30-án hunyt el Ilosvay Lajos
kémikus, egyetemi tanár, akadémikus.
1875–76-ban Lengyel Béla, majd 1876–
1880 között Than Károly mellett volt ta-
nársegéd, 1880-ban két évre külföldi
tanulmányútra ment, Heidelbergben
Robert Bunsennél, Münchenben Adolf
Baeyernél, Párizsban Marcelin Berthelot-
nál képezte magát. 1883-ban a Műe-
gyetem nyilvános, rendes tanárává ne-
vezték ki. 1914–17 között a Vallás- és Köz-
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tási területe a szervetlen kémiai tech-
nológia, az ipari elektrokémia, a tim-
föld- és alumíniumgyártás. Nevéhez fű-
ződik a magyar galliumgyártás tudomá-
nyos megalapozása és ipari megindítá-
sa. Nemzetközi elismerést váltott ki ku-
tatási eredménye: a gallium-arzenid egy-
kristály előállítása.  

120 éve

1896. máj. 2-án nyitotta meg Ferenc József
a millenniumi ünnepségsorozat ezredé-
ves országos kiállítását. A kiállítás „XVIII.
csoportjában” sor került a vegyészeti
ipar bemutatására is.

1896. jún. 21-én született Albert János Kos-
suth-díjas vegyészmérnök. Fő kutatási
területe a durvakerámiai-technológia, a
híradástechnikai kerámiai anyagok ha-
zai gyártásának megvalósítása, a perli-
talapú, nagy hőállóságú anyagok előál-
lítása.

1896. júl. 21-én született Schlattner Jenő
Kossuth-díjas gépészmérnök. Nevéhez

fűződik a magyar bar-
nakőszén-lepárlás kifej-
lesztése. 1933-ban tervei
és szabadalma alapján
építették az első komp-
lex barnakőszén-lepárló
telepet Dorogon. Speciá-

lis kokszolókemencét tervezett.
1896. nov. 8-án született Bereczky Endre

vegyészmérnök, Kossuth-díjas egyetemi
tanár. Csehszlovákiai és magyar cement-
gyárakban dolgozott, majd a Veszprémi
Vegyipari Egyetem Szilikátkémiai Tan-
székének tanszékvezető tanára lett. Az
automatikus aknakemencékben végbe-
menő égési folyamatokkal, a klinker-visz-
szavezetéses égetési módszerrel, a transz-
portlandcementgyártással, klinker-ás-
ványtani vizsgálatokkal foglalkozott.

1896. dec. 27-én született Kabay János
gyógyszervegyész, a magyar morfingyár-
tás úttörője. Módszert dolgozott ki a
morfin előállítására száraz, csépelt mák-
szalmából.

1896-ban született Braun Géza vegyész-
mérnök, egyetemi tanár. Zemplén Géza
mellett volt adjunktus. Rockefeller-ösz-
töndíjas volt a chicagói egyetemen, majd
egyetemi tanár a Harvard Egyetemen.
A szívgyógyszer-alapanyag kutatások
foglalkoztatták. 

125 éve

1891 őszén helyezték üzembe a Magyar
Általános Kénsav-, Műtrágya- és Vegy-
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oktatásügyi Mi-
nisztérium állam-
titkára. Főként ana-
litikai és szervetlen
kémiai kutatások-
kal foglalkozott. A
salétromossav ki-
mutatására szolgá-
ló Griess-kémszert
rendkívül érzékeny-

nyé tette (Griess–Ilosvay-reagens).  

90 éve

1926. aug. 25-én került sor Tihanyban a
Biológiai Kutató Intézet ünnepélyes alap-
kőletételére.

1926. szept. 10-én írta alá a három Kabay
testvér, Kabay János, Kabay Péter és Ka-
bay József az Alkaloida Vegyészeti Gyár
Rt. alapítási szerződését. A gyárat a Sza-
bolcs megyei Büdszentmihály (ma: Ti-
szavasvári) községben létesítették, amely-
nek az volt a célja, hogy a még zöld ál-
lapotban learatott mákból morfin alka-
loidokat állítson elő (az eljárást később
Kabay János száraz mákszalma nyers-
anyagra módosította).

1926-ban vették programba az Óbudai
Gázgyárban vízgáz-üzem létesítését. Az
üzem építését 1927-ben be is fejezték.

1926. júl. 20-án hunyt el Liebermann Leó,
az Állatorvosi Főiskola kémiaprofesszo-
ra, majd a tudományegyetem közegész-
ségtan-tanára. 1881-ben az Országos Che-
miai Intézet igazgatói teendőit is ellát-
ta. Oldatok elektrokémiai vizsgálatával
kapcsolatos kutatásai jelentősek.

100 éve

1916-ban hozták létre a Viktória Vegyésze-
ti Művek Rt.-t, amelynek tevékenysége
kristályszóda és lakkfesték előállítására,
továbbá alumíniumipari kísérletekre ter-
jedt ki. A vállalat a Vegyi és Porfesték-
ipari Vállalathoz került (1949), amelyet
az 1959-ben alapított Lakk- és Festék-
ipari Vállalathoz (1968-tól Budalakk)
csatoltak.

1916. márc. 9-én született Szőkefalvi-Nagy
Zoltán, az egri Tanárképző Főiskola ta-
nára, a kémiatörténeti tudományok kan-
didátusa. Az oktatás és ismeretterjesz-
tés mellett tudománytörténeti kutatás-
sal foglalkozott. Jelentősek a hazai vegy-
ipar-történeti, valamint az orvos- és
gyógyszertörténeti kutatásai.

1916. máj. 21-én hunyt el Görgei Artúr hon-
védtábornok. Az utásztiszti akadémia
után a prágai egyetemen kémiai tanul-

mányokat folytatott. A kókuszolaj zsír-
savainak elválasztására új módszert dol-
gozott ki. Eredményeit az Annalen der
Chemie und Pharmacie, valamint a bé-
csi Tudományos Akadémia folyóirata is
közölte. A természettudományok műve-
lésétől a forradalmi események ragad-
ták el katonai pályára. 

1916. dec. 14-én született Bognár János ve-
gyész, egyetemi tanár, a miskolci Ne-
hézipari Egyetem 2. sz. Kémiai Tanszé-
kének vezetője. Fő kutatási területe az
analitikai kémia, reakciókinetika volt. 

110 éve

1906-ban Kelenföldön vasúti világításra
acetilénfejlesztő telepet létesítettek Ma-
gyar Dissousgáz Rt. néven.

1906. okt. 4-én jött létre a vegyipari szak-
szervezet Vegyészeti Munkások Orszá-
gos Szövetsége néven, amely az ország
valamennyi vegyipari munkásának szer-
vezését tűzte ki feladatul. 1906. okt. 15-én
e szakszervezet már hivatalos közlönyt
is bocsátott ki, a Vegyészeti Munkást.

1906-ban a Vegyészeti Gyárosok Országos
szövetsége folyóiratot adott ki Vegyé-
szeti Lapok címmel.

1906. jan. 5-én született Földvári Aladár
geológus, Kossuth-díjas egyetemi tanár.
A Földtani Intézetben, a budapesti, deb-
receni, miskolci egyetemen dolgozott.
Kossuth-díját az ásványi nyersanyagok
kutatása terén elért eredményeiért, a
mecseki uránérc-telepek felderítéséért
kapta. Szakirodalmi munkássága több
mint száz dolgozatból és kéziratos je-
lentésekből áll.

1906. nov. 13-án született Papp Elemér ve-
gyészmérnök, c. egyetemi tanár. Kuta-
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ipar Rt. (a Budapesti Vegyiművek jog-
elődje) Kén utcai telepén a piritalapú
ólomkamrás kénsavgyárat.

1891-ben hozták létre Surányban a Magyar
Robbanóanyaggyár Rt.-t. Ez volt a po-
zsonyi Nobel-féle gyár után a második
legnagyobb robbanóanyaggyárunk.

1891. febr. 8-án született Varga József ve-
gyészmérnök, a Budapesti Műegyetem
Kémiai Technológia Tanszékének veze-
tője, akadémikus, Kossuth-díjas egyete-
mi tanár. 1939–1943 között ipari, keres-
kedelem- és közlekedésügyi miniszter.
1951-ben megalapította a Nagynyomású
Kísérleti Intézetet, melynek igazgatója
is volt. 1952-től a Veszprémi Vegyipari
Egyetem Ásványolaj- és Széntechnoló-
gia Tanszékét vezette. Legjelentősebb
eredményei a műbenzinek és motorhaj-

tóanyagok előállításához fűződnek. Ele-
inte főként kőszenek lepárlási terméke-
inek nagynyomású hidrogénezésével
foglalkozott. Ezen a téren nemzetközi-
leg elismert felfedezése az ún. kén-hid-
rogén-effektus (Varga-effektus) megál-
lapítása. A II. világháború után a nagy
aszfalttartalmú ásványolajok és kátrá-
nyok középnyomású hidrogénezésére
dolgozta ki a nevéhez fűződő hidrok-
rakk-eljárást.

1891. júl. 13-án született Pacsu Jenő ve-
gyész, egyetemi tanár. 1930-ban áttele-
pült az USA-ba. A Princetoni Egyete-
men a szerves kémia előadója. 1947-től
az egyetem nyilvános, rendes tanára
lett. Tudományos tevékenysége szén-
hidrát- és textilkémiai kutatásokra ter-
jedt ki. 

130 éve

1886. jan. 16-án született Gróh Gyula ké-
mikus, egyetemi tanár, akadémikus.
1917-ben az Állatorvosi Főiskolán a ké-
mia professzorává nevezték ki, majd
1935-ben a Műegyetem Általános Ké-
miai Tanszékét, 1937-től a Tudomány-
egyetem II. sz. Kémiai Intézetét vezette.
Ezután az Általános Kémiai és Radioló-
giai Intézet munkáját irányította, majd

nyugállományba vonulása után az Or-
szágos Gabona- és Lisztkísérleti Állo-
máson tevékenykedett. Igen sikeres tan-
könyvíró volt; tudományos munkája so-
rán a fehérjék fizikai-kémiai sajátságai-
nak felderítésével, reakciókinetikai vizs-
gálatokkal foglalkozott. Hevesy György-
gyel együtt a világon elsőként alkalmaz-
ták a radioaktív indikáció módszerét az
ólom öndiffúziójának vizsgálatára.

1886. március 17-én született Rex Ferenc
gyógyszerész, szakíró, lapszerkesztő, az
első debreceni gyógyszeripari és gyógy-
áru-nagykereskedők egyike. 1912-ben ő
alapította a Rex Gyógyszervegyészeti
Rt.-t, amelynek a neve Debreceni Gyógy-
szergyárrá változott, és 1960-ban beol-
vasztották a Biogal Gyógyszergyárba.
Az 1930-tól Debrecenben megjelenő Or-
vosok és Gyógyszerészek Lapját szer-
kesztette.

1886. ápr. 13-án született Scherman Vilmos
vegyész, egyetemi tanár. 1922–1948 kö-
zött Budapesten a Hungária Vegyi- és
Kohóművek, illetve jogutódja, a Hungá-
ria Vegyiművek műszaki igazgatója volt.
1949-ben a Vegyiműveket Építő Nemze-
ti Vállalat vezérigazgatójává nevezték ki.
1951-ben az ELTE-n a kémiai technoló-
gia tanára, a Kémiai Technológiai Inté-
zet igazgatója, a Budapesti Műszaki
Egyetem magántanára. A magyar vegy-
ipar egyik kimagasló szervezője és ve-
zetője volt.

1886. szept. 13-án született Weisz Rezsőné
Wessel Flóra gyógyszer-analitikus, a ké-
miai tudományok kandidátusa. 1918-tól
a Chinoin Gyógyszergyár minőség-el-
lenőrző laboratóriumának vezetője. Ne-
véhez fűződik a mai értelemben vett
üzemi minőség-ellenőrzési rendszer ki-
alakítása.

1886. nov. 30-án született Zsivny Viktor ve-
gyészmérnök, mineralógus. A Magyar
Nemzeti Múzeum ásványtárának vegyé-
sze, majd igazgatója volt. Több hazai ás-
vány nagy pontosságú elemzését és
több lelőhely (Vaskő, Lahoca, Kisbánya,
Nagybánya, Rudabánya, Velencei-hegy-
ség) ásványainak feldolgozását végezte
el.

1886-ban született Wolf Emil kutatóve-
gyész, a magyar gyógyszerészeti ipar út-
törője. 1910-ben Kereszty György vegyész-
mérnökkel együtt megalapította az Al-
ka Vegyészeti Gyárat. 1913-ban a vállalat
a Chinoin Gyógyszer és Vegyészeti Ter-
mékek Gyára nevet vette fel. Richter Ge-
deon mellett az ő nevéhez kapcsolódik
az önálló magyar gyógyszeripar megte-
remtése. 

140 éve

1876-ban vették jegyzékbe az Első Pesti
Spódium és Csontlisztgyár Rt.-t, a Bu-
dapesti Vegyiművek jogelődjét.

1876. nov. 10-én született Kazay Endre gyógy-
szerész, analitikus. Elsősorban az opti-
kai analízis módszereivel foglalkozott.
Számos műszert maga készített. 

150 éve

1866-ban létesült Pesten a Rózsa-féle bor-
kősavgyár, amely elsősorban gyógysze-
részek számára termelt.

1866. dec. 31-én avatták fel Sopronban a
Gázvilágítási Rt. világítógáz üzemét.

1866. jan 26-án született Tangl Ferenc or-
vos, egyetemi tanár,
akadémikus. Az Ál-
latorvosi Főiskolán
volt az élettan pro-
fesszora, majd az Ál-
latélettani- és Takar-
mányozási Kísérleti

Állomás első igazgatója lett. Oldatok
elektrokémiai vizsgálatával foglalkozott.

1866-ban született Kerpely Antal kohó-
mérnök. Találmányai közül a róla elneve-
zett, forgórostéllyal ellátott gázfejlesztő
készülék az egész világon elterjedt.
1914-ben a német kohómérnökök egye-
sülete a szakma legkiválóbbjainak járó
Carl Lueg-aranyéremmel tüntette ki.

175 éve

1841. máj. 18-án Bugát Pál megalapította
a Királyi Magyar Természettudományi
Társulatot.

1841. máj. 29-én tartották Pesten a ma-
gyar orvosok és természetvizsgálók el-
ső vándorgyűlésüket. 

1841. szept. 10-én született Telegdi-Róth
Lajos geológus. Jelentős eredményeket
ért el a magyarországi kőolaj- és kő-
szénkutatás terén.

200 éve

1816. jún. 5-én Tehel Lajos, a Nemzeti Mú-
zeum gondnoka kísérletei eredménye-
ként világítógázt állított elő, és a múze-
umban meggyújtotta az első gázlángot.

1816. máj. 16-án született Mannó Alajos
gyógyszerész. 1842-ben kiadott vegytan-
könyve az első magyar nyelvű orvos-
gyógyszerészi vegytankönyv.

1816. dec. 16-án hunyt el Benkő Ferenc mi-
neralógus, az első magyar ásványtani
mű szerzője. ���
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