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5 éve

2015-ben Pétfürdőn a Nitrogénművek Zrt.-
nél új dolomitőrlő üzemegység épült. Az
üzemrész a „pétisó” műtrágyagyártás so-
rán az ammónium-nitrát-olvadékhoz ada-
golt dolomitport állítja elő. A dolomitőr-
lő a pétisóüzemet és a granuláló üzemet
szolgálja ki.

2015-ben A Mol adásvételi szerződést kö-
tött a norvég Ithaca Petroleum Ltd.-vel
– amely az Ithaca Petroleum Norge (IPN)
100%-os tulajdonosa – a leányvállalat
megvásárlásáról. Az IPN többségében
kőolajat tartalmazó vagyona nettó 600
millió hordó kőolaj-egyenértéket foglal
magában. A munkaprogram három ku-
tatófúrás lemélyítését tartalmazza 2015-
ben és 2016-ban.

2015-ben az Egis Gyógyszergyár megvásá-
rolta a Bayer lengyelországi Biovital® ter-
mékcsaládját. A Biovital® étrend-kiegé-
szítő termékcsalád vitaminkészítménye-
ket tartalmaz.

2015-ben a debreceni székhelyű TU-PLAST
Tubusgyártó Kft. új, 6600 m2 területű
gyártócsarnokot helyezett üzembe. A
vállalat polietilén tubusokat gyárt, 2015.
évi termelési kapacitása 200 millió da-
rab. A vállalkozás 75%-ban a svájci Hoff-
mann Neopac AG anyavállalat tulajdona.

2015. aug. 1-től a TVK új néven, mint Mol
Petrolkémia Zrt. folytatja működését.

2015. aug. 25-én a „pétisó” műtrágyát a
Veszprém Megyei Önkormányzat Érték-
tár Bizottsága a megye értéktárába vette.

2015-ben adták át a Mol Petrolkémia Zrt.
új, butadién-kinyerő üzemét Tiszaújvá-
rosban. Az új üzem évi 130 000 tonna bu-
tadiént állít elő, amely az autóabron-
csokhoz felhasznált műgumi gyártásá-
nak legfontosabb alapanyaga. A tiszaúj-
városi üzemben mintegy 5 millió autó-

gumi-abroncs előállításához szükséges
butadiént állítanak elő évente. Az üzem
építése 2013 szeptemberében kezdődött,
a szerelése 2015 augusztusában fejező-
dött be.

2015. márc. 18-án hunyt el Várnai György,
a Révai Miklós Gimnázium kémiatanára.
Közreműködésével indult el a középis-
kolások Irinyi János kémiaversenye és a
Középiskolai Kémiai Lapok, a KÖKÉL.
Elsőként vette át a Rátz Tanár Úr Élet-
műdíjat a kémia oktatása terén végzett
munkájáért. Tanítványai országos tanul-
mányi versenyeken és diákolimpián is
szerepeltek.

2015. jún. 22-én hunyt el Matherny Miklós,
a Kassai Műszaki Egyetem professzora.
Magyarországon az Egyetemes Kultúra
Lovagja címmel tüntették ki. Tudomá-
nyos és egyetemi oktatómunkája főként
az analitikai kémia, a színképelemzés
és a kemometria területein érvényesült.

2015. jún. 23-án hunyt el Patonay Tamás
vegyész, a Debreceni Egyetem Szerves
Kémia Tanszékének tanszékvezető pro-
fesszora. Nemzetközileg elismert alap-
kutatásokat végzett a preparatív szerves
kémia területén. Kutatásai mellett ki-
emelkedő iskolateremtő oktatómunkája
és tudományszervező tevékenysége.

2015. júl. 25-én hunyt el Vámos Éva, a tör-
ténelemtudomány kandidátusa, címze-
tes egyetemi tanár. Az Országos Műsza-
ki Múzeumban (ma: Magyar Műszaki
és Közlekedési Múzeum) több munka-
körben dolgozott, 1994 és 2004 között
főigazgatóként. Fontos szervezői és ve-
zetői feladatokat vállalt hazai és nem-
zetközi szervezetekben, tudományos bi-
zottságokban, mint a Magyar Kémiku-
sok Egyesülete, a Műszaki és Természet-
tudományos Egyesületek Szövetsége, az
ICOM International Committee for Mu-

seums and Collections of Science and
Technology, az International Union for
the History and Philosophy of Science.
2009-ben a Budapesten tartott XXIII.
Nemzetközi Tudomány- és Technikatör-
téneti Kongresszus magyar szervezőbi-
zottságának elnöke volt. Részt vett a húsz-
nyelvű muzeológiai szótár szerkesztésé-
ben, társszerkesztője volt a MTESZ éven-
te rendezett ankétja alapján készített
„Tanulmányok a természettudományok,
a technika és az orvoslás történetéből”
című kiadványnak. Szerkesztőbizottsá-
gi elnöke volt a Technikatörténeti Szem-
lének, szerkesztőbizottsági tagja az Or-
vostörténeti Közleményeknek. Tudomá-
nyos kutatásaiban főként műszaki mu-
zeológiával, a magyar tudományos mű-
szaki kutatás nemzetközi kapcsolatai-
val, a nők természettudományban be-
töltött szerepével, kémia- és vegyipar-
történeti kérdésekkel, a magyar textil-
ipar és háztartásvegyipar fejlődésével
foglalkozott.

2015. szept.11-én, harminckét éves korában
hunyt el Árus Dávid vegyész. A Szegedi

Próder István
 Vegyészeti Múzeumot Támogató Alapítvány, Várpalota
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Tudományegyetemen szerzett vegyész
diplomát 2007-ben. A Szervetlen és Ana-
litikai Kémia Tanszéken dolgozott dok-
tori munkáján. Látványos, érdekes ké-
miai kísérletek bemutatásával, tervezé-
sével foglalkozott. Iskolákban, termé-
szettudományos rendezvényeken tartott
kísérleti bemutatóival járult hozzá a ké-
mia népszerűsítéséhez.

2015-ben hunyt el Várhelyi Csaba vegyész,
egyetemi professzor. 1949 és 1959 kö-
zött a Bolyai Tudományegyetem Szer-
vetlen és Analitikai Kémia Tanszékén
tanársegéd, 1959 és 1988 között a Babeş-
Bolyai Tudományegyetemen tanárse-
géd, egyetemi főmunkatárs, majd ad-
junktus. 1999-ben a román Tanügyi Mi-
nisztérium „tiszteletbeli egyetemi pro-
fesszor” címmel tüntette ki. Tudomá-
nyos munkája során átmenetifém-ve-
gyületek szintézisével, szerkezetük és
kémiai tulajdonságaik vizsgálatával fog-
lalkozott.1989 után többször dolgozott
Magyarországon vendégkutatóként, il-
letve vendégprofesszorként. Az Erdélyi
Múzeum Egyesület alapító tagja. Tagja
volt az Erdélyi Magyar Műszaki Társa-
ságnak és a Magyar Kémikusok Egye-
sületének. Tankönyveivel, egyetemi jegy-
zeteivel és előadásaival jelentősen hoz-
zájárult a magas színvonalú, magyar
nyelvű kémiai oktatás fennmaradásá-
hoz a Babeş-Bolyai Egyetemen.

2015. dec. 17-én hunyt el Szekér Gyula ve-
gyész, a kémiai tudományok doktora,
címzetes egyetemi tanár, iparpolitikus.
1949-ben a Pázmány Péter Tudomány-
egyetemen vegyészdiplomát szerzett.
1949–50-ben a Fémipari Kutató Intézet-
ben dolgozott tudományos kutatóként.

Kandidátusi disszertációját az alumíni-
umelektrolízis témakörben 1953-ban
védte meg. 1971-ben szerezte meg a ké-
miai tudományok doktora fokozatot. A
Budapesti Műszaki Egyetem címzetes

egyetemi tanára volt. 1954 és 1956 kö-
zött az alumíniumipar vezetője, 1957-tól
miniszterhelyettes, majd a miniszter első
helyettese, 1971–75 között nehézipari
miniszter. Tevékeny részt vállalt az irá-
nyítása alá tartozó energetika, gyógy-
szeripar, kőolaj- és földgázipar, petrol-
kémia, műanyag- és műtrágyagyártás,
valamint alumíniumtermék-gyártás ösz-
szehangolt kiépítésében, felfuttatásá-
ban, korszerűsítésében. 1975–80 között
miniszterelnök-helyettesként főként a
magyar gazdaság nemzetközi gazdasá-
gi kapcsolataival és az ipar strukturális
korszerűsítésének problémáival foglal-
kozott. 1980-tól az Országos Műszaki
Fejlesztési Bizottság elnöke, 1984-től 1989-
ig a Magyar Szabványügyi Hivatal elnö-
ke volt. E munkaterületeken is alapve-
tően az ipar tudományos-műszaki kor-
szerűsítése érdekében dolgozott. 1960
és 1986 között ipari csúcsvezetőként, mű-
szaki és szellemi közreműködőként egy
tucat nagyvállalat, valamint több mint
száz létesítmény szellemi előkészítésé-
ben, döntéshozatalában és megvalósítá-
sában vett részt. Gazdaság- és iparpoli-
tikai témakörben 13 könyvet és 150 pub-
likációt jelentetett meg. Megalapította a
várpalotai Thury-várban elhelyezett Ma-
gyar Vegyészeti Múzeumot, és értékes
ipartörténeti dokumentumokkal gyara-
pította gyűjteményeit. Portréját, Csonka
Ernő alkotását a „Híres vegyészek arc-
képcsarnoka” őrzi a múzeumban.

10. éve

2010. júl. 13-án avatták fel a Teva Gyógy-
szergyár debreceni telephelyén azt a
MegaPack üzemet, mellyel a világ egyik
legnagyobb csomagolóegysége jött létre.
A fejlesztés alapján a debreceni telep-
hely tablettagyártó kapacitása 15 milli-
árd egységre, csomagolási volumene pe-
dig 10 milliárd egységre nőtt.

2010-ben az Amerikai Egyesült Államok
Szabadalmi és Védjegy Hivatala (USPTO)
engedélyezte a piacvezető Thales Nano
budapesti cég H-Cube reaktorának és a
kapcsolatos hidrogénező technológiájá-
nak szabadalmi bejegyzését. A rendszer
biztonságos, gyors és költséghatékony
hidrogénezést tesz lehetővé. 

2010-ben a BorsodChem teljes irányítását
a kínai Wanhua Industrial Group vette
át, miután megvásárolta a vállalat ko-
rábbi többségi tulajdonosai, a Permira
(Permira Alapok) és VCP (Vienna Capi-
tal Partners) birtokában levő valameny-
nyi BorsodChem-részvényt. 

2010. okt. 4-én a Mal Zrt. Kolontár határá-
ban fekvő vörösiszap-tározójának fala
átszakadt, és a kiáramló több millió köb-
méter lúgos vörösiszap három település,
Devecser, Kolontár és Somlóvásárhely
jelentős részét elöntötte. A katasztrófá-
ban tíz ember meghalt, több mint szá-
zan sebesültek meg és mintegy ezer em-
bert kellett kitelepíteni az iszapömlés
sújtotta területről. A vörösiszap-kataszt-
rófa Magyarország történetének egyik
legnagyobb környezeti és egyik legsú-
lyosabb ipari katasztrófája volt.

2010-ben a Richter Gedeon Nyrt. megvá-
sárolta a svájci PregLem gyógyszeripari
vállalat részvényeinek 100%-át. Az ak-
vizíció jelentősen hozzájárult a Richter
nyugat-európai jelenlétének erősítésé-
hez. A PregLem gyógyszeripari vállalat
termékfejlesztési és értékesítési tevé-
kenységével a nőgyógyászati rendellenes-
ségek gyógyszeres kezelését segíti. A
PregLem felvásárlását követően a Rich-
ter megvásárolta a német Grünenthal
GmbH fogamzásgátló termékportfólió-
ját.

2010-ben adták át az Arad–Szeged föld-
gázvezetéket. A magyar FGSZ Földgáz-
szállító Zrt. és a román Transgaz S.A.
közösen építette meg a vezetéket, amely
megteremtette a lehetőséget a két or-
szág közötti földgázszállításra. 

2010-ben hunyt el Mihalik Béla vegyész-
mérnök, a Magyar Selyemipari Vállalat
Selyemkikészítő gyárának főmérnöke.
Több színezési és kikészítési technoló-
giát vezetett be. Sokat tett a szakágazat
fejlesztéséhez kapcsolódó közép- és fel-
sőfokú oktatásért.

2010. febr. 25-én hunyt el Márta Ferenc aka-
démikus, az MTA
egykori alelnöke, az
MTA Kémiai Kuta-
tóközpont nyugal-
mazott főigazgató-
ja, a szegedi József
Attila Tudománye-
gyetem volt rektora.
Kutatásai a termi-
kus és a fotokémiai

elemi reakciók kinetikájának vizsgálatá-
hoz kapcsolódtak. 

2010-ben hunyt el Kiricsi Imre, a szegedi
JATE Alkalmazott Kémiai Tanszékének
tanszékvezető professzora. Halogéne-
zett szénhidrogének, mint környezetká-
rosító anyagok zeolitokkal történő ár-
talmatlanításával, majd zeolitbázisú,
anyagok katalitikus alkalmazásával fog-
lalkozott. Jelentős eredményeket ért el a
nanoszerkezetű anyagok kutatásában is.

ÉVFORDULÓNAPTÁR, 2020
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2010. jún. 1-jén hunyt el Ettre László ve-
gyészmérnök. A Richter Gedeon Gyógy-
szergyárban, majd Veszprémben a NE-
VIKI-ben (Nehézvegyipari Kutató Inté-
zet), később Budapesten a Műanyag-
ipari Kutató Intézetben dolgozott. 1956-
ban Nyugat-Németországban, a LURGI
Művek gázkromatográfiás laboratóriu-
mának vezetője lett. 1958-tól rövid meg-
szakítással az USA-ban, a Perkin-Elmer
cégnél dolgozott 1990 végéig. 

2010. jún. 11-én hunyt el Kapovits István,
az ELTE Szerves Kémiai Tanszékének
professzora. Kutatócsoportjával szerves
kénvegyületek elektron- és térszerkezeté-
nek vizsgálatával, szintézisük és reakció-
mechanizmusaik megállapításával fog-
lalkozott. Munkája során 1970–71-ben
új vegyületcsaládot fedezett fel, a stabi-
lis spiroszulfuránokat. 

2010. okt. 12-én hunyt el Szekeres Gábor
vegyészmérnök, a Magyar Kémikusok
Lapja örökös főszerkesztője. A NIM Ipar-
gazdasági Főosztálya csoportvezető fő-
mérnökeként tervezési feladatokat látott
el, de fontosnak tartotta az ipari emlé-
kek megőrzését is. Egyik kezdeménye-
zője volt a várpalotai Vegyészeti Múzeum
létrehozásának. Munkásságának legna-
gyobb és legfontosabb részét a Magyar
Kémikusok Lapja szerkesztése jelentet-
te. 1959-től négy évtizeden át volt a lap
főszerkesztője, gondoskodott annak fenn-
maradásáról, tartalmának bővítéséről.
Ezt követően a szerkesztőbizottság el-
nökeként tovább segítette a szerkesztő-
bizottság és a lap szerzőinek munkáját.

15 éve

2005-ben a Sanofi-Aventis Gyógyszergyár-
tó cég a Chinoin leányvállalatánál meg-
kezdte kutatási-fejlesztési központjának
létrehozását. A beruházás értéke 15 mil-
lió euró volt. Ugyanebben az évben avat-
ták a vállalat Csanyik-völgyi telepén az
előre töltött fecskendőt gyártó üzemet,
valamint a hozzá tartozó laboratóriu-
mot és magasraktárt.

2005. ápr. 5-én adták át az óbudai Graphi-
soft Park új biotechnológiai épülettömb-
jét, amely többek között a bio- és nano-
technológiai kutatásokban élenjáró Com-
Genex cégcsoportnak ad otthont. A
ComGenex Rt.-t magyar vállalkozók
alapították 1992-ben. A cég világszerte
több mint 250 gyógyszerkutató intéz-
ménnyel áll kapcsolatban.

2005. jún. 30-án döntött úgy a Magyar Alu-
mínium Rt. igazgatósága, hogy leállítják
az inotai alumíniumkohót. A leállításra

gazdaságossági okokból került sor a ma-
gas villamosenergia-költségek és az ér-
tékesítés veszteségei miatt. Az alumíni-
umkohót 1950-ben létesítették. Területén
jelenleg az Inotal Zrt. működik, amely
villamos- és acélipari célra felhasznált
durvahuzalokat, aeroszolos palackok-
hoz alapanyagot, transzformátor-, épí-
tőipari és egyéb szalagokat, több ipar-
ágban felhasználható húzott huzalokat
és öntészeti tömböket gyárt.

2005. aug. 10-én jelentették be, hogy az ICN
Hungary (Alkaloida, Tiszavasvári) jog-
utódja, a Valeant amerikai cég eladta a
vállalatot az indiai Sun Pharmaceutical
Industries Ltd. cégnek. A Sun Pharma
India ötödik legnagyobb gyógyszervál-
lalata, amely az ICN megvásárlásával az
európai generikus gyógyszerpiacra kí-
vánt belépni.

2005 őszén avatták fel a Michelin cégcso-
port új magyarországi gyárát Nyíregy-
házán. Az üzem évi 800 ezer darab, sze-
mélygépkocsikhoz való gumiabroncsot
gyárt.

2005 októberében ünnepélyesen felavatták
a TVK Nyrt.-nél, Tiszaújvárosban, a Pet-
rolkémiai Fejlesztési Projekt létesítmé-
nyeit. 

2005-ben a TVK Nyrt.-t az Európai Vegyi-
pari Tanács (CEFIC) tagjává választotta.
Ennek következtében a TVK és a Mol-
csoport közvetlenül részt tud venni az
európai vegyipari cégeket érintő törvény-
hozási folyamatokban.

2005-ben hunyt el Somló György, a Vegy-
terv nyugalmazott igazgatója, a Miskolci
Egyetem címzetes egyetemi tanára. A
zürichi műegyetemen szerezte vegyész-
mérnöki oklevelét, és ott is doktorált. A
Chinoin gyógyszergyárban, majd a fűz-
fői Nitrokémiánál dolgozott, ez utóbbi-
ban a gyár igazgatójaként. 1956-tól nyug-
díjazásáig a Vegyterv igazgatója. Veze-
tése alatt a Vegyterv a legjelentősebb ma-
gyar tervezőirodává alakult, ahol a ha-

zai munkák mellett exporttervezési fel-
adatokat is vállaltak. Egyetemi oktatói
és tankönyvírói munkásságát nyugdíjas
éveiben is folytatta, hosszú időn át volt a
Magyar Kémikusok Lapja munkatársa.

2005-ben hunyt el Sebestyén Béla vegyész-
mérnök, vezérigazgató. A Veszprémi Ve-
gyipari Egyetem Ásványolaj és Petrol-
kémia Szakán szerzett oklevelet 1967-
ben. A Dunai Kőolajipari Vállalatnál kez-
dett dolgozni, majd a Németországban,
a schwedti petrolkémiai kombinátnál töl-
tött gyakorlati éveket követően, a DKV
technológiai részlegéhez került. Tech-
nológusi, majd üzemcsoport-vezetői be-
osztás után a DKV vezérigazgató-helyet-
tese lett.1991–1995 között a megalakuló
Mol Rt. Feldolgozási és Kereskedelmi
Divíziójának vezetője. Fontos szerepe volt
a Mol Rt. környezetvédelmi helyzetének
javításában, a vállalat folyamatos fejlesz-
tésében. 1996–2002 között, nyugdíjba
vonulásáig, a Terméktároló Rt. első ve-
zérigazgatója volt. 

2005. jún. 17-én hunyt el Károlyi József ve-
gyészmérnök, a Nagynyomású Kísérle-
ti Intézet (NAKI) igazgatója. A Varga Jó-
zsef-iskola képviselőjeként kiemelkedő
elméleti tudásához több üzemben gyűj-
tött tapasztalatokat (Péti Nitrogénmű-
vek, Péti Kőolajipari Vállalat, Fővárosi
Gázművek). Később a Varga József ala-
pította NAKI-ban eredményes félüzemi
kísérleteket folytatott a Varga-féle hid-
rokrakk-eljárás továbbfejlesztése folya-
mán. A nagyüzemi kísérleteket a német-
országi Böhlenben végezték és a meg-
alakuló Magyar–Német Varga Tanulmá-
nyi Társaság magyar igazgatója lett. Var-
ga József halála után, 1956-ban a NAKI
igazgatóhelyettese, majd 1959-ben igaz-
gatója. Vezetése alatt az intézet a kor-
szerű hidrogénező, dehidrogénező tech-
nológiák legjobb képviselőjévé fejlődött.
Kutatásaik alapján valósult meg Magyar-
országon többek között a zsíralkohol, a
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furfuril-alkohol, a szorbit és az N-izo-
propilanilin gyártása. 

2005-ben hunyt el Nagy Sándor vegyész-
mérnök. Az Olajterv fejlesztési igazga-
tójaként a kőolajipar műszaki fejleszté-
si kérdéseivel foglalkozott, így a kőolaj-
desztilláció javításával, kőolajipari és
vegyipari készülékek fejlesztésével, a kő-
olajbányászat új módszereinek kialakí-
tásával. 

2005-ben hunyt el Halász Aurél gépészmér-
nök, egyetemi tanár.
Oklevelét a Budapesti
Műszaki Egyetem Gé-
pészmérnöki Karán
szerezte, majd a BME
és az Állami Műszaki
Főiskola után 1951-től
a Veszprémi Vegyipari
Egyetemen (Pannon

Egyetem) folytatta oktatómunkáját. Meg-
szervezte az egyetem Géptan Tanszé-
két, 1960–1966 között irányította a BME
Gépészmérnöki Karának Veszprémbe
kihelyezett esti tagozatát, 1962–1968 kö-
zött az egyetem rektorhelyettesi tisztét
töltötte be. Kutatásaiban többek között
a szabályozószelepek hazai fejlesztésé-
vel foglalkozott. Az MTA Veszprémi Te-
rületi Bizottságában megalapította a Gé-
pészeti Munkabizottságot, melynek 1989-
ig elnöki feladatait is ellátta. 

2005. okt. 12-én hunyt el Paulik Ferenc ve-
gyészmérnök, a termoanalitikai kutatá-
sok nemzetközileg elismert személyisé-
ge. A Paulik Jenővel és Erdey Lászlóval
közösen szabadalmaztatott találmány, a
derivatográf egyik felfedezője és meg-
valósítója. Készülékük kiemelkedő je-
lentőségű a termoanalitika fejlődése
szempontjából, mert további műszer-
rendszerek kialakítását tette lehetővé. A
Paulik testvéreket1974-ben a Nemzetközi
Termoanalitikai Szövetség Mettler-díjjal
tüntette ki. 

2005. okt. 30-án hunyt el Fonyó Zsolt ve-
gyészmérnök, az MTA tagja, a BME
Vegyipari Műveletek Tanszékének tan-
székvezető professzora, az MTA–BME
Műszaki Kémiai Kutatócsoport vezetője.
1967-ben a Veszprémi Vegyipari Egyete-
men szerzett oklevelet. Kezdetben az
Olajtervnél dolgozott, majd 1974-től a
BME Vegyipari Műveletek Tanszékén
adjunktus. Emellett vendégprofesszor
volt a tokiói és a zürichi egyetemen. Mun-
káiban megfogalmazta a termikus elvá-
lasztási műveletek energetikai javításá-
nak termodinamikai alapjait. Kutatásai
során teljes vegyipari folyamatok terve-
zésével, energetikailag integrált folya-

matok tervezésével, különleges szétvá-
lasztó műveletek fejlesztésével, környe-
zetbarát folyamattervezéssel foglalko-
zott. Több mint háromszáz tudományos
közlemény és hét könyv szerzője. Földes
Péter és Fábry György alkotótársakkal
írt „Rektifikálás”, illetve „Vegyipari mű-
velettani alapismeretek” című könyvei a
vegyészmérnökképzés alapműveivé vál-
tak. 

2005-ben hunyt el id. Nyiredy Szabolcs ve-
gyészmérnök, a Richter Gedeon Vegyé-
szeti Gyár (Kőbányai Gyógyszerárugyár)
központi analitikai laboratóriumának
(később: Minőségfejlesztési és Ellenőr-
zési Főosztály) vezetője. A hazai gyógy-
szerellenőrzés kiemelkedő képviselője-
ként tagja volt a Magyar Gyógyszer-
könyvek (V–VII) Kémiai Albizottságá-
nak, illetve az Egészségügyi Tudomá-
nyos Tanács Gyógyszerészeti és Gyógy-
szerkönyvi Bizottságának.

2005-ben hunyt el Pauka Imre vegyész, a
pécsi Pollack Mihály Műszaki Főiskola
főigazgatója, majd az OKTH Környe-
zetvédelmi Intézetének igazgatója. 1967–
68-ban meghívott előadó Németország-
ban az apoldai és a weimari főiskolán.
Szilikátrendszerek reakciótípusainak re-
akciókinetikai vizsgálatával, a környe-
zetvédelmi kérdések közül levegőszeny-
nyezéssel, környezeti hatásvizsgálatok-
kal foglalkozott.

20 éve

2000-ben a Richter Gedeon Rt. nyerte el
első alkalommal négy másik hazai vál-
lalat mellett az Oktatási Minisztérium
által kiírt Kármán Tódor-díjat. A díjat az
oktatás, kutatás, felnőttképzés támoga-
tására alapították.

2000-ben a Mol Rt. átadta az algyői kő-
olaj- és földgázmező rekonstrukciós prog-
ramjának kulcslétesítményét, az LTEX
(Low Temperature Extraction) gázelő-
készítő üzemet.

2000-ben elkészült a Chinoin Rt. Csanyik-
völgyi üzemének második injekciógyár-
tási gyártósora. A gépsoron heparin-in-
jekciót készítenek. 

2000 márciusában a Mol Rt. Dunai Fino-
mító Reformáló 4 üzemében saját fej-
lesztésű technológiát helyeztek üzembe,
amelynek segítségével a reformátum ben-
zoltartalma 1% alá csökkent.

2000. márc. 17-én a Richter Gedeon Rt. Do-
rogi Gyáregységében átadták az új szte-
roidüzemet és a kísérleti laboratóriumot.
A szteroidüzem teljes egészében folya-
matirányított, a legkorszerűbb környe-

zetvédelmi feltételeknek felel meg, lég-
tisztító berendezésében biofiltereket és
katalitikus oxidációs módszert alkal-
maz. A kísérleti nagylaboratórium új
gyártástechnológiák kidolgozására épült.

2000. ápr. 1-jétől a TVK Rt. meglévő kft.-
ibe szervezte át műanyag-feldolgozó üz-
letágait (Biafol, Flexofol, Tisza-Form és
HelioPlast Kft.).

2000. ápr. 27-én a Richter Gedeon Rt. köz-
ponti telephelyén átadták a 16 milliárd
Ft összköltségű hormontablettázó és ki-
szerelő üzemet, valamint a gyógyszer-
készítmény-fejlesztési kísérleti üzemet
és laboratóriumot. Az üzem évente 6 mil-
liárd tablettát gyárt.

2000 májusában tizenkét festékipari vál-
lalat elhatározásából megalakult a Ma-
gyar Festékgyártók Országos Szövetsé-
ge (MAFEOSZ).

2000. dec. 1-jén a Graphisoft R&D Rt., az
Ericsson Magyarország Kft., valamint a
Richter Gedeon Rt. bejelentették, hogy
közös alapítványt hoznak létre a Magyar
Természettudományos Oktatásért. Az
alapítvány kuratóriuma évente ítéli oda
a Rátz Tanár Úr Díjat 2 matematika-, 2
fizika- és 2 kémiatanárnak. 

2000-ben hunyt el Péceli Béla vegyész-
mérnök, a kőolajfeldolgozás, a szénhid-
rogén-kutatás elismert szaktekintélye.
Egyik vezetője volt a Dunai Kőolajipari
Vállalat építésének, majd az Országos
Kőolaj- és Gázipari Tröszt (OKGT) kő-
olaj-feldolgozási igazgatójaként sokat
tett az iparág fejlesztéséért. Tagja volt a
Kőolaj Világkongresszus Állandó Taná-
csának, számos kőolaj-feldolgozási és
petrolkémiai konferenciát szervezett.

2000 márciusában hunyt el Szekerke Má-
ria vegyész, c. egyetemi tanár. Vizsgálta
a rákellenes gyógyszerek hatásait, fog-
lalkozott a rák-kemoterápiában alkalma-
zott szerek immunrendszert károsító ha-
tásának ellensúlyozásával. 

2000 júliusában hunyt el Schön István, a
Richter Gedeon Rt. kutató vegyésze. Pep-
tidekkel, peptidek szintézisére alkalmas
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módszerek kidolgozásával foglalkozott.
A Kisfaludy Lajos Alapítvány titkáraként
sok fiatal kutató indulását támogatta.

2000. szept. 16-án hunyt el Nikolics Károly
gyógyszerész, a Magyar Gyógyszerésze-
ti Társaság elnöke. A háború előtt egye-
temi oktató, majd Sopronban vezette
gyógyszertárát, amely később az Egész-
ségügyi Minisztérium kísérleti gyógy-
szertára lett. Kutatásaiban a gyógyszer-
analitika és a krisztallográfia határte-
rületével foglalkozott. Számos tudomá-
nyos szakbizottságban végzett munkája
mellett létrehozta az MKE helyi csoport-
ját, segítette országos konferenciák sop-
roni megrendezését.

2000. okt. 18-án hunyt el Gémes István ve-
gyészmérnök, a Huntsman Co. Hunga-
ry (korábban NITROIL Vegyipari Ter-

melő-Fejlesztő Közös Vállalat) elnök-ve-
zérigazgatója. Katalitikus vegyipari eljá-
rások kidolgozásával és megvalósításá-
val foglalkozott. 

2000. nov. 3-án hunyt el Fodor Gábor ve-
gyész, a szegedi tudományegyetem és a
québeci Université Laval professzora, a
szerves kémiai oktatás és kutatás neves
képviselője. Tudományos eredményei-
ből is kiemelkedőek a reakciómechaniz-
musok kutatásával, sztereokémiával fog-
lalkozó munkái. „Szerves kémia” tan-
könyve alapvető kézikönyvként németül
is megjelent.

2000. nov. 11-én hunyt el Bihari István ve-
gyész, a hazai szerves vegyipar és gyógy-
szeripar kiemelkedő személyisége. A Rea-
nal Finomvegyszergyárban műszaki igaz-
gatóhelyettesi, az Egyesült Gyógyszer és
Tápszergyárban (Egis) igazgatói, a Chi-
noinban vezérigazgatói állást töltött be.
Szakmai és érdekvédelmi szövetségek
alelnöki, elnöki pozícióit látta el (Ma-

gyar Iparjogvédelmi Egyesület, MTESZ,
Menedzserek Országos Szövetsége).

2000. nov. 24-én hunyt el Kiss László, az
Országos Műszaki Múzeum főigazgató-

helyettese. A műszaki múzeumok nyil-
vántartási, feldolgozási módszereinek
kidolgozásában, a műtárgyak védetté
nyilvánításához szükséges alapelvek ki-
munkálásában, a múzeumok működé-
séhez szükséges pénzügyi háttér meg-
teremtésében elévülhetetlen érdemeket
szerzett.

2000. dec. 7-én hunyt el Szabó Gergely ve-
gyészmérnök a Petrolkémiai Beruházá-
si Vállalat igazgatója, 1953–57 között a
Magyar Kémikusok Egyesületének el-
nöke. Fontos szerepe volt a Tiszai Vegyi
Kombinát építésében. 

25 éve

1995-ben a Teva (Izrael legnagyobb gyógy-
szeripari cége) vette meg a Biogal Rt.
részvényeinek 78%-át.

1995-ben az Akzo-Nobel Coatings Rt. (a
TVK festékgyárából alakult vegyesválla-
lat) teljesen külföldi tulajdonba (hol-
land, svéd) került.

1995-ben a Tiszai Vegyi Kombinát volt Geo-
textília üzeme kft.-vé alakult. A 100 millió
Ft-os alaptőke 25,1%-a a TVK-é, 74,9%-a
a holland Acquest Invest BV tulajdona. 

1995-ben a Richter Gedeon Rt. eladta a Do-
rogi Hulladékégető Kft.-ben még meg-
lévő részesedését is a francia Sico és Si-
comay cégeknek, így azok 100%-ban
tulajdonosok lettek.

1995. jún. 20-án a TVK Rt. igazgatósága a
Műtrágyagyár végleges leállítása mellett
határozott. Több mint 30 év után meg-
szűnt a műtrágyagyártás a TVK Rt.-nél
(a nitrogénműtrágya-gyár építését 1960-
ban kezdték meg).

1995. aug. 16-án a TVK Rt. polipropilén-
gyárában sikeres kísérletet folytattak le
Solvay-katalizátor alkalmazásával.

1995 nyarán helyezték üzembe a Grabo-
plast Rt.-nél Európa legnagyobb, folya-
déktartalmú aeroszolok megbontására
használt elektrofilterét. 

1995 szeptemberében a Zoltek amerikai
vállalatcsoport megszerezte a Magyar
Viscosa Rt. közel 80%-os tulajdonát.

1995. szept. 13-án megalakult az MTA
Gyógyszerkémiai és Gyógyszertechno-
lógiai Munkabizottsága, amely évente
szimpóziumokat szervez szakterületei
kutatási eredményeinek megismerésére
és hasznosítására.

1995 novemberétől a Petrogáz Kft., a Mol-
csoport régi tagja Mol-Chem Kereske-
delmi és Szolgáltató Kft. néven folytat-
ja működését.

1995. jan. 4-én hunyt el Wigner Jenő No-
bel-díjas fizikus. Munkásságát Buda-
pesten vegyészmérnökként kezdte, majd
Berlinben és Göttingenben fizikusként
folytatta. A harmincas évektől kezdő-
dően hat évtizeden át az amerikai Prince-
toni Egyetemen kutatott és oktatott. Az
1963-ban elnyert fizikai Nobel-díj in-
doklása: „Wigner Jenőnek az atommag
és az elemi részecskék elméletéhez adott
hozzájárulásáért, elsősorban az alapve-
tő szimmetriaelvek felfedezéséért és al-
kalmazásáért.”

1995. jún. 16-án hunyt el Szabó Zoltán Gá-
bor nemzetközileg elismert kémikus,
akadémikus, a Szegedi Tudományegye-
tem (1947–1967) és az ELTE professzo-
ra (1965–1979). Elsősorban a reakcióki-
netika és a heterogén katalízis területén
ért el fontos eredményeket, amelyeket
több mint háromszáz közleményben és
számos könyvben tett közzé.

30 éve

1990 januárjában a Tiszai Finomító és az
olasz Snamprogetti licencszerződést kö-
tött izobutilén gyártására.

1990. febr. 1-jén a Péti Nitrogénműveket egy
nyolctagú konzorcium a Chemolimpex
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közvetítésével megvásárolta, és megala-
kította a Nitrogénművek Rt.-t.

1990. ápr. 2-án megalakult a Magyarorszá-
gi Gyógyszergyártók Országos Szövetsé-
ge (MAGYOSZ). Alapszabálya szerint el-
sősorban szakmai, gazdasági és tudo-
mányos érdekképviseletet ellátó orszá-
gos szervezet.

1990. ápr. 11-én az Alkaloida Vegyészeti Gyár-
ban (akkor ICN Hungary) az innovációs
tevékenység fejlesztésére kutatóbázist
avattak.

1990. máj. 1-jén a Tiszai Vegyi Kombinát
Festékgyára AKZO–TVK Festékgyártó
és Kereskedelmi Rt.-vé alakult. A rész-
vények 51%-a a holland AKZO-Coatings
International BV, 49%-a a TVK tulajdo-
nába került. A részvénytársaság volt a
TVK első olyan vegyesvállalata, amely-
nek alaptőkéje több mint egymilliárd Ft,
a külföldi partner részesedése pedig
meghaladta az 50%-ot.

1990. jún. 5-én alakult meg a Magyar Ve-
gyipari Szövetség (MAVESZ). Az alapító
vállalatok és intézmények a magyar vegy-
ipar termelésének több mint 90%-át kép-
viselték.

1990. nov. 13-án adták át a Taurus nyíregy-
házi gyárában az új gumiabroncsszövet-
üzem szövetitató sorát. Az üzem világ-
banki hitelből épült.

1990. febr. 4-én hunyt el Bognár Rezső két-
szeres Kossuth-díjas egyetemi tanár, az
MTA tagja, a Debreceni Akadémiai Bi-
zottság alapító elnöke. A KLTE Szerves
Kémiai Intézetének élén új kutatási is-
kolát teremtett. A szénhidrátkémiai ku-
tatások nemzetközi hírű művelője volt.

40 éve

1980. okt. 8-án avatták fel a Mosonma-
gyaróvári Timföld- és Műkorundgyár új
műkorundüzemét. Az üzem terméke a
csiszolóeszköz-gyártás alapanyaga.

1980. okt. 31-én avatták fel a 7,5 milliárd
forintért felépült Tiszai Kőolajipari Vál-
lalatot.

1980. márc. 8-án hunyt el Bruckner Győző
akadémikus, a Budapesti Eötvös Loránd
Tudományegyetem Szerves Kémiai Tan-
székének professzora. Legjelentősebb
tudományos eredményei a peptidkémi-
ai kutatások területén születtek. A ku-
tatás mellett 1952-ben jelent meg először
a „Szerves kémia” című könyve, amely
a képzés, továbbképzés és kutatás meg-
bízható forrásmunkája lett. 

1980. máj. 15-én hunyt el Lőrinc Andor ve-
gyészmérnök, a kémiai tudományok kan-
didátusa, az Alkalmazott Kémiai és Ko-
lorisztikai Laboratórium vezetője. A Ko-
lorisztikai Értesítővel irodalmi fórumot
teremtett. Hosszú ideig volt a Magyar
Kémikusok Egyesületének főtitkár-he-
lyettese.

1980. nov. 9-én hunyt el Szőkefalvi-Nagy
Zoltán, főiskolai tanár, kémiatörténész.
Oktatómunkája mellett a magyarorszá-
gi kémia történetének kiemelkedő ku-

tatója, aki eredményeit mintegy kétszáz
dolgozatban és a Szabadváry Ferenc szer-
zőtársaként írott könyvben – A kémia
története Magyarországon (Bp., 1972) –
bocsátotta közre.

50 éve

1970 közepén kezdte meg a termelést a
Borsodi Vegyi Kombinát évi 24 kt telje-
sítményű PVC II. gyára. 

1970 októberében helyezték üzembe a Ti-
szai Vegyi Kombinát évi 24 kt teljesít-
ményű polietiléngyárának polimerizáci-
ós részlegét. Kezdetben külföldről vásá-
rolt etilént használtak fel, az etilénüzem
később, 1971 márciusában kezdett ter-
melni.

1970 végén a Dunai Kőolajipari Vállalatnál
(ma: Mol Dunai Finomító) üzembe he-
lyeztek egy 700 kt/év kapacitású gáz-
olaj-kénmentesítő üzemet. Ebben az év-
ben indult meg a vállalatnál a petrolké-
miai benzolgyártás is 12 kt/év teljesít-
ménnyel.

1970. febr. 25-én hunyt el Hevesi Gyula ve-
gyészmérnök, közgazdász, Kossuth-dí-
jas, az MTA tagja. 1956–60-ban az MTA
titkára, 1960–1967 között az MTA alel-
nöke volt.

1970. júl. 7-én nyílt meg Várpalotán a Ve-
gyészeti Múzeum állandó kiállítása a
részben felújított Thury-várban.

1970. szept. 14-én hunyt el Kőszegi Dénes
analitikus vegyész, gyógyszerkémikus,
egyetemi tanár, a kémiai tudományok
kandidátusa. Főleg a klasszikus analiti-
ka, gyógyszervizsgálat, a hazai cellulóz-
gyártás technológiájának kidolgozása
foglalkoztatta.

1970. okt. 21-én hunyt el Bittera Gyula ve-
gyészmérnök, a magyar illóolajipar meg-
teremtője, az első hazai illóolajgyár igaz-
gatója.
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1970. nov. 29-én hunyt el Bayer Jenő ké-
mia-fizika szakos tanár, a kémiai tudo-
mányok kandidátusa. A Kőbányai Gyógy-
szerárugyárban (ma: Richter Gedeon
Nyrt.) növényi eredetű gyógyszeralap-
anyagok és gyógyszerkészítmények ku-
tatásával foglalkozott.

1970. dec. 19-én hunyt el Rády György ve-
gyészmérnök, egyetemi docens. A Bu-
dapesti Műszaki Egyetem Alkalmazott
Kémia Tanszékének tanszékvezető-he-
lyettese volt. Nemvizes közegben végbe-
menő reakciók tanulmányozásával fog-
lalkozott, új fotometriás meghatározási
módszereket dolgozott ki.

60 éve

1960-ban alapították a Dunai Kőolajipari
Vállalatot, az ország legnagyobb kőolaj-
feldolgozó üzemét.

1960-ban alakult meg Veszprémben az
MTA Műszaki Kémiai Kutató Intézete
(MÜKKI). Az intézet a Budapesti Mű-
szaki Egyetemen és a Veszprémi Vegyi-
pari Egyetemen már működő tanszéki
kutatócsoportok bevonásával létesült.
2004-től csatlakozott a Pannon Egyetem-
hez. Az Intézet 2016 óta az egyetemi rek-
tor alá rendelten működik, és tevékeny-
ségét Bio-nanotechnológiai és Műszaki
Kémiai Kutatóintézet néven folytatja to-
vább.

1960-ban Biogal Gyógyszerárugyár néven
egyesült a Debreceni Gyógyszergyár és
a Hajdúsági Gyógyszergyár.

1960-ban a leállított Borsodi Kokszművek
helyén megkezdték az első 6000 t/év ka-
pacitású PVC-gyár létesítését. A gyár épí-
tésére Berentei Vegyiművek néven új vál-
lalat alakult, amely 1963-ban egyesült a
Borsodi Vegyi Kombináttal (BVK PVC I.
gyára). A PVC I. gyár Uhde–Hoechst-
eljárással karbidacetilén-alapon állított
elő szuszpenziós PVC-t.

1960. ápr. 14-én hunyt el Nyul Gyula ve-
gyészmérnök, a kémiai tudományok kan-
didátusa. Varga József professzor mi-
nisztersége idején, a II. világháború alatt
a Műegyetem Kémiai Technológiai Tan-
székét vezette. 1950-től a Magyar Ás-
ványolaj- és Földgázkísérleti Intézet
(MÁFKI) tudományos osztályvezetője-
ként, főleg a kőolaj-feldolgozó ipar fej-
lesztésével foglalkozott. (A veszprémi
MÁFKI-t több kutatóintézettel együtt
az 1990-es években felszámolták, épüle-
tében a Pannon Egyetem könyvtára és
levéltára működik.)

1960. júl. 16-án hunyt el Sólyom Barna
Zoltán vegyészmérnök, egyetemi tanár.
Műszaki igazgatója volt a Hungária Gut-
tapercha és Gumigyárnak, tanára a Mű-
egyetemnek, 1950–52 között a Szerves
Vegyipari Kutató Intézet osztályvezető-
je, majd a Műszaki Gumigyár kémiai és
fizikai laboratóriumának vezetője. 1953-
tól a Bőr-, Cipő- és Szőrmeipari Kutató
Intézet tudományos munkatársa. Anyag-
vizsgáló műszerek szerkesztése kapcso-
lódik munkásságához.

1960. szept. 25-én hunyt el Gerencséry Béla
vegyészmérnök, élelmiszervegyész. Az
Agrártudományi Egyetemen a Mező-
gazdasági Iparok Tanszékének tanára,
majd 1949-től az Élelmiszeripari Tech-
nikum tanára. Számos tankönyvet írt
az élelmiszeripari oktatás számára.

70 éve

1950. jan. 1-jén jött létre a Gyógyszeripari
Kutató Intézet Budapesten (1964-től
Gyógyszerkutató Intézet). Feladata volt
a magyar gyógyszeripar korszerűsítésé-
nek és fejlesztésének megalapozása.
1999-ben a Gyógyszerkutató Intézet tel-
jes tulajdonát az IVAX Corp. floridai

gyógyszercég vásárolta meg. Kezdetben
a Richter 1/6 tulajdonrészt megtartott,
de az év végére a Richter része az IVAX
hollandiai leányvállalatához került.

1950 februárjában a dr. Wander Rt. gyár-
hoz öt üzemet csatoltak, úgymint a Pa-
lik és Tsai, a Krompecher, az Octan, az
Egger Leo és Egger Izidor, valamint a
Medichemia Rt. gyógyszergyártó üze-
meket. Az összevonással jött létre az Egye-
sült Gyógyszer- és Tápszergyár (1985 óta
Egis Gyógyszergyár). 

1950 májusában jelölték ki a Tiszamenti
Vegyiművek végleges telephelyét Szol-
nokon. Az 1952-ben működésbe lépett
gyár tulajdonosa az 1997. évtől a Bige
Holding Kft.

1950. nov. 2-án indult meg a termelés az
Almásfüzitői Timföldgyárban. (1994-
ben a bauxitfeldolgozást értékesítési ne-
hézségek miatt megszüntették, majd 1997-
ben a gyárat véglegesen leállították.)

1950-ben a Chinoinban Földi Zoltán és
Kőnig Rezső kutatócsoportja megoldot-
ta a penicillin hazai előállítását.

1950 óta üzemel a Mosonmagyaróváron az
elektrokorund-üzem. (A gyár elnevezé-
se ma: Magyaróvári Timföld- és Műko-
rund Zrt.)

1950-ben alapították a Vegyiműveket Ter-
vező Vállalatot (Vegyterv), mai elneve-
zése: Vegyipari Tervező és Vállalkozó Zrt.

1950. dec. 4-én hunyt el Széki Tibor ve-
gyész, akadémikus. A kolozsvári Egye-
temen Fabinyi Rudolf munkatársa, majd
a Szegeden újonnan alapított Tudomány-
egyetem Szerves Kémiai Tanszékének
vezetője. 1934-től a Budapesti Tudo-
mányegyetemen az analitikai és a gyógy-
szerészeti kémia tanára. Főleg a színe-
zékek kémiájával foglalkozott, de jelen-
tősek a trombózis elleni gyógyszerek
előállítására folytatott kutatásai is.
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75 éve

1945. jan. 27-én hunyt el Konek Frigyes ve-
gyész, akadémikus, egyetemi tanár, az
Országos Kémiai Intézet Technológiai
Osztálya kísérletügyi igazgatója. A me-
zőgazdasági kémia és a szintetikus szer-
ves kémia kérdéseivel foglalkozott.

1945 júniusában hunyt el Binder Kotrba
Géza vegyészmérnök, aki ’Sigmond Elek
utódaként 1939-től vezette a Műegye-

tem Mezőgazdasági Kémiai Technoló-
gia Tanszékét. 1944-ben óvóhelyet épít-
tetett, ahol elhelyezték a tanszék érté-
kes műszereit; az év decemberében a nyu-
gatra telepített egyetemi hallgatók kísé-
rőjeként utazott Németországba, s ott
is hunyt el. Az erjedés mechanizmusá-
nak kutatója volt, s foglalkozott a C-vi-
tamin alapanyagának, a szorbóznak mik-
robiológiai előállításával. Egy kiváló oxi-
dálóképességű acetobakter-törzset tiszta
tenyészetben sikerült előállítania. Mun-
katársa volt a ’Sigmond Elek által írt
„Mezőgazdasági Chemiai Technológia”
(Bp., 1919, 1923) című egyetemi jegyzet-
nek, 1942–44-ben pedig a „Magyar Che-
miai Folyóirat” társszerkesztője.

1945. aug. 18-án hunyt el Szily Pál orvos,
a fizikai kémia és biokémia kutatója.
Úttörő kutató- és kísérleti munkát vég-
zett a fizikai kémia területén. 1903-ban
jelent meg alapvető közleménye: „Indi-
catorok alkalmazásáról állati folyadékok
vegyhatásának meghatározása” címmel.
Kísérleteivel új módszer, a kolorimetri-
ás pH-mérés alapján vetette meg. Felfe-
dezte a pontos pH-értékek beállítására
szolgáló mesterséges pufferoldatokat. 

80 éve

1940. jan. 10-én hunyt el Tangl Károly fi-
zikus, egyetemi tanár, az MTA tagja.

Potenciálelmélettel, a folyadékok és gá-
zok dielektromos állandójának vizsgá-
latával foglalkozott.

1940. márc. 27-én hunyt el Szigeth Gábor
gépészmérnök egyetemi tanár. Részt vett
a Péti Ammóniagyár tervezésében, in-
dításában. Különleges szénlepárlási eljá-
rás kifejlesztésében működött közre,
amely alkalmas volt a várpalotai lignit-
ből ammónia szintézisgáz előállítására.
Az ún. Szigeth–Didier-eljárás az 1930-as
években világviszonylatban is újdonsá-
got jelentett.

1940. jún. 20-án hunyt el Weszelszky Gyula
kémikus, gyógyszerész, a Földtani Tár-
sulat hidrológiai szakosztályának elnö-
ke. Lengyel Béla munkatársaként kez-
dett radiokémiával foglalkozni, majd
1918-tól a budapesti tudományegyetem
Radiológiai Intézetének volt a vezetője.
Az általa kifejlesztett emanációmérő
módszert széles körben alkalmazták.

90 éve

1930-ban alapította az I.G. Farbenindust-
rie a Magyar Pharma Gyógyáru Rt.-t, a
Reanal Finomvegyszergyár jogelődjét.

1930-ban építették fel Dorogon a Schlatt-
ner-féle szénlepárlót, amely a dorogi bar-
naszén vegyipari feldolgozását lehetővé
tette. Ma a dorogi szénfeldolgozó terü-
letén a Richter Gedeon Nyrt. gyáregy-
ségének üzemei működnek.

1930. szept. 27-én hunyt el Balló Mátyás
kémikus, az MTA tagja, a pesti főreál-
iskola kémiatanára, a Fővárosi Vegyésze-
ti és Tápszervizsgáló Intézet első igaz-
gatója.

100 éve

1920. jan. 11-én született Telcs Iván ve-
gyészmérnök, a kémiai tudományok kan-
didátusa. Műanyagipari kutatásokkal, a
folyadékfázisú heterogén katalízis me-
chanizmusának vizsgálatával, elektroni-
kus mérőműszerek szerkesztésével fog-
lalkozott.

1920. jan. 16-án hunyt el Krenner József
Sándor mineralógus, műegyetemi tanár,
akadémikus. Korának egyik legjobb ás-
ványismerője volt, számos új ásványt fe-
dezett fel, ezeknek egy részét hazai tu-
dósokról nevezte el. 1877-ben Nagyág
híres aranybányájában új arany-ezüst-
tellúr ércet fedezett fel, amelyet róla
krenneritnek neveztek el.

1920. jan. 28-án született Rusznák István
vegyész, Kossuth-díjas egyetemi tanár.
A textiliparban töltött évek után a Bu-

dapesti Műszaki Egyetemen, a Csűrös
Zoltán vezette Szerves Kémiai Techno-
lógia Tanszéken dolgozott, előbb egye-
temi docensi (1965), majd egyetemi ta-
nári beosztásban. Egyúttal 1969-ig a
Textilipari Kutató Intézet főosztályve-
zetője is volt. Csűrös Zoltán nyugdíjba
vonulásakor, 1971-ben Rusznák profesz-
szor vette át a tanszék vezetését, s ezt a
tisztét nyugdíjazásáig, 1990-ig töltötte
be. Kutatási területe elsősorban a cellu-
lózkémia volt, ebben a témában írta
egyetemi doktori disszertációját, kandi-
dátusi disszertációját (1959) és akadé-
miai doktori disszertációját (1975) is. Ez
utóbbival kapcsolatos legjelentősebb ta-
lálmánya, a termotex eljárás, ami a pa-
mut és len fehérítésére és írezésére vo-
natkozik. Szabadalmát egy nagy német
kikészítőgép-gyár vette meg. 

1920. márc 7-én hunyt el Fabinyi Rudolf a
kolozsvári egyetem vegyészprofesszora,
majd rektora, az MTA tagja, a modern
magyar szerves kémiai kutatás egyik
megalapozója. „Vegytani Lapok” címen
ő jelenttette meg az első hazai kémiai
szakfolyóiratot (1882–1889). A Magyar
Kémikusok Egyesületének egyik meg-
szervezője és első elnöke volt. Nagy je-
lentőségűek a molekulasúly meghatáro-
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zásával és a festőanyagokkal kapcsolatos
kutatásai.

1920. szept. 12-én született Bácskai Gyula
vegyész, a kémiai tudományok kandidá-
tusa, c. egyetemi tanár. Tudományos
munkásságának középpontjában a kor-
rózió jelenségének elméleti és gyakorlati
vizsgálata állt, kiemelten foglalkozott a
vason keletkező kémiai védőrétegek kor-
róziógátló hatásával.

1920. okt. 23-án született Horvai Rezső ve-
gyész, a kémiai tudományok kandidátu-
sa. A szegedi Tudományegyetem Kísér-
leti Fizikai Tanszékének munkatársa
volt. Kutatásaiban a molekuláris lumi-
neszcencia témakörével foglalkozott.

1920. dec. 3-án született Hága László ve-
gyészmérnök, a kémiai tudományok kan-
didátusa. A szőnyi Kőolajipari Vállalat-
nál dolgozott, majd a százhalombattai
Dunai Kőolajipari Vállalat főtechnoló-
gusa lett. Közreműködött a gyár terve-
zésének, üzembe helyezésének, a ter-
melés megindításának minden munka-
folyamatában. Üzemi baleset következ-
tében hunyt el.

110 éve

1910. jan. 15-én jelent meg először a „Ma-
gyar Chemikusok Lapja” a Magyar Ké-
mikusok Egyesülete gondozásában.

1910. szept. 7-én alapította Wolf Emil és Ke-
reszty György az Alka vegyészeti gyárat,
a Chinoin jogelődjét.

1910. nov. 5–8. között tartották a magyar
vegyészek első országos kongresszusu-
kat.

1910. nov. 25-én alapítottak a Hydroxigen
Rt.-t, ahol hazánkban elsőként állítottak
elő nagy mennyiségben ipari gázokat.

1910. febr. 12-én született Erdey László két-
szeres Kossuth-díjas fiziko-kémikus, ana-
litikus, az MTA és számos külföldi egye-
sület tagja, a Budapesti Műszaki Egye-
tem Általános és Analitikai Kémiai Tan-
székének tanszékvezető professzora, a
Magyar Kémikusok Egyesülete Analiti-
kai Szakosztályának elnöke. Úttörő mun-
kásságot fejtett ki a kemilumineszcenciás

indikátorok alkalmazásában. Legfonto-
sabb kutatásai közé tartoztak a termi-
kus analitikus vizsgálatok, egyik alko-
tója volt a világszabadalmat jelentő de-
rivatográfnak. Nagy szerepe volt a hazai
kémiai kutatás korszerű megszervezé-
sében, a műszeres és szerves analitika
oktatásában, valamint a szakmérnök-
képzésben.

1910. jún. 18-án avatták hazánk első nő ve-
gyészdoktorát, Kovács Laurát.

1910. okt. 14-én született Keresztes Mátyás
vegyészmérnök, a kémiai tudományok
kandidátusa, Állami-díjas. A Péti Nitro-
génművek műszaki igazgatója, majd a
Borsodi Vegyi Kombinát és a Tiszai Ve-
gyi Kombinát beruházásainak műszaki
vezetője. A Magyar Vegyipari Egyesülés
elnökhelyetteseként is a beruházások mű-
szaki irányításával foglalkozott. Könyve
– Nitrogénipar (Bp., 1955) – a nitrogén-
műtrágya-gyártás egyik legteljesebb
összefoglalása.

120 éve

1900. jan. 1-jén lépett életbe az a hírhedt
új nyersolajtörvény, amely a nyersolaj
behozatali vámját aránytalanul növelve
a magyar kőolajipart teljesen a Monar-
chia olajtermelő országai érdekeinek ren-
delte alá.

1900. márc. 21-én született Imre Lajos ké-
mikus, egyetemi tanár. A budapesti tu-
dományegyetemen, a kolozsvári egye-
temen, a debreceni egyetemen tanított.
A radiokémia első nemzetközi hírű ma-
gyarországi képviselője volt. Jelentős
kutatói iskolát hozott létre.

1900. márc. 23-án hunyt el Zsolnay Vilmos
keramikusművész, a pécsi porcelángyár
felvirágoztatója. Közreműködött Wartha
Vince eozinmázas technikájának kidol-
gozásában, s elsőként alkalmazta dísz-
tárgyain. Ő találta fel többek között az

épületdíszítésre ma is alkalmazott pi-
rogránitot.

1900. júl. 7-én született Kőnig Rezső ve-
gyészmérnök, gyógyszerkémikus. A
CHINOIN gyár főmérnöke, vezérigazga-
tója, majd a Kutatási Főosztály vezetője
volt. Tevékenysége jelentős a magyar
gyógyszeripar történetében. Számos
gyógyszerkészítmény előállításának ki-
dolgozója. Nevéhez kapcsolódik az Ult-
raseptyl világszabadalma.

1900. nov. 8-án született Csiky János ve-
gyész, főiskolai tanár. A Műegyetemen,
a Kertészeti Főiskolán végzett tevékeny-
sége után 1945-ben Brazíliában, majd az
USA-ban dolgozott. Az atlantai Főiskola
Vegyészeti Karának lett a dékánja. Ku-
tatási területe a talajkémia, fizikai ké-
mia.

1900. dec. 10-én született Baskai Ernő ve-
gyészmérnök, a Közgazdasági Egyetem
Kémiai Technológiai Tanszékének pro-
fesszora. Jelentős tevékenységet fejtett
ki a kémiai ismeretterjesztés terén.

1900. máj. 26-án született Schay Géza fizi-
ko-kémikus, egyetemi tanár, akadémi-
kus. Az MTA Központi Kémiai Intéze-
tének volt az igazgatója. Adszorpciós és
reakciókinetikai kutatásokkal foglalko-
zott.

125 éve

1895. jan. 15-én jelent meg először a „Ma-
gyar Chemiai Folyóirat”.

1895-ben a Magyar Ipar és Kereskedelmi
Bank megalapította a Zalatnai Kénko-
vandipar Rt.-t. Az Rt. később Brassóban
egy kénsav- és műtrágyagyárat állított
fel.

1895-ben hozták létre Pozsonyban az Apolló
Kőolajfinomító-gyár Rt.-t. A Duna mellé
telepített gyár kezdetben orosz és galí-
ciai kőolajat dolgozott fel. Az I. világhá-
ború ezt a nyersanyagforrást megszün-
tette Magyarország számára, így az
Apolló Kőolajfinomítót az 1914-ben fel-
tárt egbelli nyersolajmező látta el nyers-
anyaggal (Egbell ma: Gbely, Szlovákia).
Üzemei a II. világháborúban, az 1944.
június 16-án végrehajtott angol–ameri-
kai légitámadás következtében megsem-
misültek. Az 1957-ben alapított és 1960-
ban működésbe lépett Slovnaft Kőolaj-
finomító tekinti magát jogutódjának. 

1895. aug. 12-én jött létre a Budapesti Zsol-
nay-féle Porcelán-fajanszgyár Részvény-
társaság, a Budapesti Porcelángyár jog-
elődje. 

1895. ápr. 4-én született Retezár Árpád ve-
gyészmérnök, a Veszprémi Egyetem Ás-
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ványolaj- és Széntechnológiai Tanszéké-
nek tanszékvezető docense. Kutatómun-
káját a Műegyetemen Varga József mel-
lett kőszénkátrányok hidrogénezésével
kezdte. Foglalkozott a barnaszenek hu-
minanyag-tartalma szerkezetének fel-
derítésével. Jelentősek a tőzeg haszno-
sításával foglalkozó kutatásai. Több sza-
badalmazott eljárást dolgozott ki.

1895. júl. 6-án született Buzágh Aladár ve-
gyészmérnök, kétszeres Kossuth-díjas
egyetemi tanár, az MTA tagja. A Műe-
gyetemen szerzett oklevelet, majd Lip-
csében Wolfgang Ostwald, Berlinben Fre-
undlich mellett dolgozott. Hazatérése
után a tudományegyetemen volt magán-
tanár, majd az 1943-ban megszervezett
Kolloidikai Intézet professzorává nevez-
ték ki. A nevéhez fűződik a magyaror-
szági kolloidikai iskola kialakítása, tu-
dományos tevékenysége alatt a hazai kol-
loidika jelentős eredményeket ért el.

1895. aug. 5-én hunyt el Rozsnyay Mátyás
gyógyszerész és kémikus. Munkássága
már a múlt században jó hírnevet szer-
zett a magyar gyógyszergyártásnak.
Olyan kinintartalmú gyógyszerkészít-
ményt talált fel, amelynek nincs keserű
íze, ezért elsősorban a gyermekgyógy-
ászatban nyert alkalmazást. Találmá-
nyával a magyar orvosok és természet-
vizsgálók XIV. fiumei nagygyűlésének
pályadíját nyerte el.

1895. dec. 12-én hunyt el Jedlik Ányos Ist-
ván természettudós, feltaláló, bencés

szerzetes, a kísérleti fizika kiváló műve-
lője és oktatója, egyetemi tanár, az MTA
tagja. Munkásságának első szakaszá-
ban kémiával, elektrokémiával és elekt-
romosságtannal, később az elektromos-
ságtan mellett főleg optikával foglalko-
zott. 1827–28-ban alakította ki „villam-
delejes forgonyát”, amely az első tisztán
elektromágneses hatás alapján működő
elektromotor volt. 1861-ben fogalmazta
meg a dinamoelektromos elvet. Nagy

kapacitású elektromos sűrítője: a „csö-
ves villámfeszítő” az atomtechnikai ku-
tatásokban használt lökésgenerátorok
előfutára.

1895. dec. 17-én hunyt el Irinyi János ve-
gyész, feltaláló. A bécsi Polytechnikum

hallgatójaként elsősorban a kémia ér-
dekelte. Itt tökéletesítette a korábban
használatos gyufát, elkészítette „zajon-
gás nélküli” gyufáját. Tanulmányutat tett,
és Rohenheimben mezőgazdaságtant ta-
nult. A szabadságharc alatt a nagyváradi
lőporgyárat vezette. Jelentősek elméleti
kémiai munkái is. Említésre méltó tevé-
kenységet fejtett ki a mezőgazdasági gép-
és vegytan területén.

150 éve

1870-ben jelent meg Wágner László „Gaz-
dasági műszaki vegytan” című tan-
könyv jellegű műve. Wágner a József
Műegyetem mezőgazdaságtan- és erdé-
szeti ismeretek tanára volt.

1870. október 1-jén a József Műegyetemen
megkezdték az általános és a technikai
kémia oktatásának különválasztását. Ek-
kor alapították a „vegyiparműtan”, mai

néven Kémiai Technológia tanszéket. A
tanszék vezetésével Eötvös József kul-
tuszminiszter Wartha Vincét bízta meg,
aki kialakította és negyven éven át foly-
tatta a kémiai technológia tárgy oktatását.

175 éve

1845-ben jelent meg Budán Kováts Mihály
orvos munkája: „Háromnyelvű termé-
szethon, titoktan, orvostudomány mű-
szótára” címmel. Ebben a titoktan (ké-
mia) részben az ismert elemek, vegyü-
letek, folyamatok számára jól hangzó
magyar kifejezések megalkotására töre-
kedett, amely azonban többnyire nem
sikerült. Nyelvújító törekvései életképte-
lennek bizonyultak.

1845-ben jelent meg Kassán Fuchs Albert
„A természettan elemei. Függelék: Vegy-
tan” című könyve, amelyet javított ki-
adásban 1854-ben is kiadtak Pesten. Szer-
zője a pozsonyi líceum matematika- és
természettantanára volt, könyvét a felső
gimnáziumok tanulói számára írta.

1845-ben Pécsett két gyufagyár létesült:
Blankorn György gyára és a Hiltser-féle
gyufagyár.

1845-ben Wesselényi Miklós szerződést kö-
tött a Magyar Kereskedelmi Társaság-
gal hamuzsír gyártására. A szilágysági
hamuzsírfőzőkben ekkor több ezer má-
zsás tételekben állították elő a hamuzsírt
(kálium-karbonátot) a fák elégetésével
és a hamu kilúgozásával.

200 éve

1820-ban adták ki Jónás József bányamér-
nök-mineralógus könyvét Pesten „Un-
garns Mineralreich orycto-geognostisch
und topographisch dargestellt” címen.
Ebben Magyarország ásványvilágának
ásvány-földtani és topográfiai ismerte-
tését adta közre. Műve az ásványtan-tör-
ténet első, hősi korszakának egyik fon-
tos dokumentuma.  ���
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