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A Magyar Kémikusok Egyesületének alelnökeként 1985–1990
között tevékeny részese volt a vegyipar jövőképének felvázolását
célzó egyesületi kezdeményezés megvalósításának. A Műszaki
Tudományos Állandó Bizottság elnökeként a rendszerváltás idő-
szakában számos vegyipari ankét szervezője. 

Munkásságát több kitüntetéssel ismerték el. Egyebek között
1979-ben Eötvös Loránd-díjban, 1985-ben Pfeiffer Ignác Emlék-
érem kitüntetésben, 1993-ban Varga József Műszaki Alkotói Díj-
ban részesült. 2002-ben az Egyetemi Tanács elismeréseképpen a
„Veszprémi Egyetem Díszpolgára” címet kapott. Százhalombat-
ta díszpolgára volt.

Élete minden szakaszában a fejlesztésre és a kiválóságra töre-
kedett: munkaszolgálatosként sztahanovista villanyszerelő lett,
vezérigazgatóként az ország legnagyobb és nemzetközi elismert-
ségű vállalatát vezethette. Közvetlen és közvetett hazai és külföldi
ismerői körében magas erkölcsi elismerésnek, megbecsülésnek,
tiszteletnek örvendett. 

Jó és nagy embert veszítettünk, emlékét szeretettel és tisztelet-
tel megőrizzük. Családja gyászában osztozunk. Nyugodjék béké-
ben.

Rácz László

TUDOMÁNYOS ÉLET

Az MTA Vegyipari Műveleti 
és Gépészeti Munkabizottság 
és a MKE Műszaki Kémiai 
Szakosztály ülése
2017. június 8.

2017-ben a Munkabizottság és a Szakosztály első ülése Budapes-
ten, a BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszékén
volt. Mizsey Péter elnök megnyitója után ifj. Dr. Fábry György „A
vegyipari száraz csavar vákuumszivattyúk új generációja” címmel
tartott előadást. Az előadásban ismertette a száraz csavar vá-
kuumszivattyúk működési elvét, amely szerint a két nem érint-
kező, kis hézaggal illesztett, változtatható sebességgel összeforgó
csavar levelei közé szorult gázt a csavarok a belépőcsonktól a ki-
lépő csonk felé szállítják, itt történik meg az izochor kompresszió
és a gáz felmelegedése, ezért viszonylag jelentős mennyiségű le-
vegőt, nitrogént vagy a műveletnél egyébként előforduló gázt ve-
zetnek be ide. A csavarszivattyúk nagy térfogatáramok esetén
ideálisak. Az előadó számos ipari példán (pl. Richter Gedeon Rt.)
mutatta be a száraz vákuumszivattyúk alkalmazási lehetőséget. 
Ezt követően Fózer Dániel „Mikroalgák az energiaiparban, egy
harmadik generációs biofinomító energiamérlege” címmel tar-
tott előadást, amely PhD-munkáját foglalta össze. Az előadásban
ismertette, hogy a biomasszákon belül kiemelt helyen szerepel-
nek a mikroalgák, melyeket harmadik generációs biofinomítók-
ban feldolgozva széles skálát felölelő termékpaletta állítható elő
belőlük (például bioüzemanyagok, gyógyszeripari alapanyagok,
élelmiszerek, állati takarmányok). A mikroalgák a szárazföldi nö-
vényekhez képest számos előnyös tulajdonsággal rendelkeznek,
ilyen a magas fotoszintetikus hatásfok és biomassza-produktivi-
tás, a nagyfokú biodiverzitás, a folyamatos üzemben megvalósít-
ható fermentáció, valamint az atmoszféra szén-dioxid-
tartalmának csökkentése. A nagy volumenű fermentálást azon-

MEGEMLÉKEZÉS

Dr. Rátosi Ernő (1931–2017)

Hosszas betegség után, 2017. június
közepén elhunyt dr. Rátosi Ernő, a
magyar kőolajfeldolgozó-ipar doyenje,
Egyesületünk volt alelnöke és Műszaki
Tudományos Állandó Bizottságunk
volt elnöke. Hamvait római katolikus
gyászszertartás szerint a budapesti
kelenföldi Szent Gellért Plébániatemp-
lom urnatemetőjében néhai felesége
urnája mellett helyezték el, családtag-
jai, volt munka- és pályatársai sokasá-
ga, jelenlegi minisztériumi és MOL-

vezetők jelenlétében. A szakma részéről Nádasy István volt fi-
nomítási igazgató búcsúztatta, az elhunytat a MOL Magyarország
Nyrt. saját halottjának nyilvánította.

Rátosi Ernő 1931. október 4-én született Zalagyömörőn, ahol
édesapja választott bíró volt. Kitűnő eredménnyel elvégzett álta-
lános és középiskolai tanulmányait követően 1950 szeptemberé-
től Veszprémben egyetemista, ahonnan 1951 októberében politi-
kai okok miatt eltávolították. Katonai munkaszolgálatosként
egyebek között a Hortobágy és a mai Néprajzi Múzeum „villa-
mosításában jeleskedett”. Elismert fizikai dolgozóként, különbö-
zeti vizsgák után tanulmányait a Veszprémi Vegyipari Egyetemen
1960 tavaszán tudta befejezni. 1973-ban petrolkémiai szakmérnök
végzettséget, 1981-től műszaki doktori címet szerzett. 

1960. július 1-jétől a Csepeli Kőolajipari Vállalatnál kezdte meg
vegyészmérnöki pályáját. 1968. február végétől 1969. június vé-
géig az akkori Nehézipari Minisztérium iparági főmérnöke. A
Dunai Kőolajipari Vállalatnál (DKV) történt 1968-as katasztrófá-
ban elhunyt főtechnológus, Hága László munkáját a Technológi-
ai Főosztály vezetőjeként folytatta 1969 júliusától. 1973 áprilisá-
tól a Dunai Kőolajipari Vállalat műszaki igazgatóhelyettese, ké-
sőbb az OKGT-be távozó Péceli Béla utódaként 1975-től igazga-
tója, majd vezérigazgatója. 1991 végén vonult nyugdíjba, de 1995-
ig a MOL Rt. első Igazgatóságának tagja. Ezt követően is az olaj-
és gázipar modernizációjának résztvevője, szakértőként tevé-
kenykedett a MOL kőolaj-feldolgozási és kereskedelmi részlegé-
nél és a Vegyipari Divíziónál, 2003 végéig. 

Nevéhez fűződik a széles, petrolkémiára is kiterjedő vertikum
kiépítése, a kőolaj mélyebb – krakkolás általi – feldolgozásának
megteremtése, a kiemelkedő – a szakma és a piac által egyaránt
elismert – minőségű termékek termelésének beindítása, kiszéle-
sítése, a vállalatközi piaci és nemzetközi kapcsolatok megalapo-
zása. Fejlesztés-orientált politikája és kiválóságra törekvése által
a DKV itthon Figyelő-listavezető, és külföldön is elismert társa-
ság volt. 

Kiváló szakembergárdát teremtett maga körül. Karizmatikus
személyiségével – ahogyan néhány évvel ezelőtt nyilatkozta, „tü-
relemmel és hittel” – példát mutatott a vezetőtársainak, a pálya-
kezdőknek és az úton levőknek. A személyes példamutatáson kí-
vül felkarolta a fiatalokat, figyelmet fordított a szakmai nevelésre,
támogatta az ígéretes kezdeményezéseket, gátat vetett a túlkapá-
soknak.

Hosszú ideig óraadóként tanított a Veszprémi Vegyipari Egye-
temen, ahol címzetes egyetemi docens volt, intézkedéseivel hoz-
zájárult Százhalombatta fejlődéséhez, és aktívan részt vett a tár-
sadalmi szerveződésű szakmai egyesületek munkájában. 
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(Mg++ATP) is. A hazánkban ritka, genetikai okú, csökkent vese
Na+-kiválasztás miatt kialakuló „sófüggő” magas vérnyomás
mellett népegészségi gondot okoz a csökkent sófogyasztás renin–
aldoszteron–angiotenzin-II kiváltotta aktivációja. Ez a magas-
vérnyomás-típus sokkal gyakoribb. A génhibák között van olyan
is, amely csökkent működésű, és alacsony vérnyomással jár.
Mindkettőnél sokkal gyakoribb formában a sómegvonás és/vagy
tartós vízhajtó-kezelés okoz magas vérnyomást – az angiotenzin-
II-aktivitás növekedése, a szabadgyök-képződés fokozódása miatt.
Ezek alapján megfontolandó és előszűrő vizsgálatokat (vizelet
Na+-ürítés) igényelne a népességi szintű sómegszorítás. A víz-
mentes, mobilizálható Na+-ot biztosító sóraktárak (a bőr alatti
kötőszövet, a csont, a porc és az izmok) Na+-tartalmának csökke-
nése artrózis, miopátia formájában okoz károsodást. Kétségte-
len, hogy a bőr és az izomzat Na+-feleslege és a vérnyomás kö-
zött lineáris összefüggés van.

A posztervita rendkívül élénk, részletekre kiterjedő volt. Tag-
laltuk az ammónium-nitrát-kezelésre változó tápelem-kölcsönha-
tásokat vadvirágokban, nevezetesen a levéllemez magnéziumtar-
talmának növekedését a N/K és K/Mg antagonizmus miatt, a
magnéziumtartalmú műtrágyák Mg++-hasznosulását, az ivóvíz-
ben adott magnézium beépülését a csirkehúsba, az esővizet át-
eresztő jégvédő háló mellett megmaradó, kedvező hatását az al-
ma makroelem-tartalmára, a vadon termő cickafark elemtartal-
mának termőhely-függőségét, a szőlőlevél K+-ellátottság-függő,
reciprok magnéziumértékeit, a Mg–Ca lombtrágya polifenoltar-
talom-növelő hatását az őszi káposztarepcében, a 27% nitrogén-,
5% magnézium- és 7% kalcium-oxid-tartalmú műtrágya külön-
böző céklafajták magnéziumtartalmára gyakorolt hatását.

Összefoglalóan megállapítható, hogy a szimpózium változatla-
nul holisztikus szemléletű volt, tárgyköre megvalósította az alap-
és az alkalmazott kutatások integrációját, a „földtől a lélekig”.

A hibátlan szervezésért Androsits Beátát, az MKE ügyvezető
igazgatóját, a szíves vendéglátásért és az infrastruktúra biztosí-
tásáért Prof. Dr. Ferencz Árpád dékán urat (Pallasz Athéné Egye-
tem) illeti köszönet.

Végül a résztvevők egyhangú, nyílt szavazással Kuti Vilma MMT
örökös tiszteletbeli tagságára tettek javaslatot.

Kiss Zoltán

5th International Scientific 
Conference on Pervaporation, 
Vapor Permeation 
and Membrane Distillation

Az International Scientific Conference on PV,
VP and MD rendezvény a lengyelországi To-
run városában volt 2017. június 20. és 23. kö-
zött, az Európai Membrán Szövetség (Euro-
pean Membrane Society) társrendezésében.

Az immár 5. alkalommal megrendezett te-
matikus, „pervaporációs világkonferenciára” az összes kontinens-
ről érkeztek előadók, köztük a szakterület legnevesebb professzo-
rai: az amerikai Richard W. Baker és Nasib Qureshi, az orosz Vla-
dimir V. Volkov, illetve a házigazda lengyel Wojciech Kujawski. A
lengyel szervezők családias légkört teremtettek a konferencián, le-
hetőség nyílt átfogó szakmai beszélgetésekre és a helyi kulturális
nevezetességek megtekintésére is közös kirándulás keretében.

ban mind az „upstream”, mind a „downstream” folyamatoknál
számos szűk keresztmetszet akadályozza. 

Az előadásokat élénk diszkusszió követte, amely hasznossá
tette a rendezvényt a részt vevő tapasztaltabb és fiatal kutatók,
illetve doktoránsok számára is.

A szakmai ülés befejezéseként a Vegyipari Műveleti és Gépé-
szeti Munkabizottság és a Műszaki Kémiai Szakosztály úgy dön-
tött, hogy a Bizottság/Szakosztály élére, az elnök és a titkár mel-
lé, vezetőséget választ. A vezetőségbe bevonták a tapasztalt és fi-
atal kollégákat, ipari szakembereket az ország különböző régiói-
ból, reprezentálva ezzel a Bizottság/Szakosztály munkáját az or-
szág különböző vegyész- és gépészmérnöki jellegű oktatást és ku-
tatást végző intézményében. A Vezetőségbe a következő tagokat
választották be: Árpád István, Debreceni Egyetem; Fózer Dániel
doktoráns, BME; Krajnyák István, Kischemicals, Sajóbábony;
Nagy Tibor, BME; Német Jenő professzor emeritus; Siménfalvi
Zoltán, Miskolci Egyetem; Tóth András, BME.

A Munkabizottság és a Szakosztály következő összevont ülését
vidéken tervezi megtartani.

Dr. Újhidy Aurél Prof. Mizsey Péter
titkár elnök

15. Magyar Magnézium Szimpózium
A 28 résztvevő előtt 5 előadás hangzott el, 7 poszterbemutató és
vita zajlott le. A szakmai részt bevezető emlékelőadásban az
MMT elnöke ismertette Kuti Vilma életútját, aki az első magyar
magnézium szimpóziumot szervezte 1977-ben Győrben, koráb-
ban pedig a Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesülete
(MÁOTE) keretében megalakította és vezette a Magnézium Mun-
kacsoportot. Háziorvosként, epidemiológusként a magnézium
élettani szerepének megismerésével már 1962 óta foglalkozott.
Életművének briliáns összefoglalója a 2010-ben megjelent „Egész-
ségvédelem – másképpen” c. könyve (Anonymus Kiadó). Köz-
egészségügyi-epidemiológiai jellegű alapvető megállapítása a
magnéziumnak a várandósságban, a fejlődési rendellenességek
megelőzésében, az immunrendszerben (influenzajárvány idején)
játszott szerepe. Nagy érdeme, hogy felismerte a „finn csoda” lénye-
gét, nevezetesen, hogy a WHO életmódi ajánlásai mellett a mag-
néziumpótlás MgSO4-ot tartalmazó konyhasóval tovább csökkenti
a szív- és érrendszeri, tüdő- és egyéb légzőszervi betegségek és a
rosszindulatú daganatok okozta halálozást.

Ezután a tudományos programban szó volt a tyúktojás mag-
néziumadagolás okozta magnéziumtartalom-növekedéséről, vá-
randósságban tokolitikus (vetélésgátló) hatásáról, a fejes saláta
magnéziumtartalmának növekedéséről és egyidejű hígulásos kal-
ciumtartalom-csökkenéséről. A cékla elemvizsgálatából kiderült
(társszerző Aurora Coffonaro, University of Catania, Olaszor-
szág), hogy a levél Mg++-, Ca++-, Na+-tartalma nagyobb a gyöké-
rénél. Célszerű a levél fogyasztása magas folsavtartalma miatt is
a bemutatott, megfelelő élvezeti értéket biztosító receptek szerint
elkészítve, hozzájárulva az emberi szervezet optimális ionará-
nyának – (Ca++ + Na+)/(Mg++ + K+) = 1 – biztosításához. A Mg-ho-
meosztázis és az emberi hipo- és hipernatrémia összefüggése
multifaktoriális, többek között elektrolitszegény kóros vagy ép-
pen limitált mértékű folyadékfogyasztás következménye. Vi-
szonylagos stabilitást jelent, hogy a Mg++ intravaszkuláris és in-
tersticiális koncentrációja azonos (1 mmol/l). Dominanciájá-
ra utal, hogy az ionpumpa (ATPáz) aktivátora és szubsztrátja
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kat: az egyik a Debreceni Egyetemen futó GINOP-2.3.2-15-2016-
00008 (Kémia az életminőség javításáért, http://dechem.uni-
deb.hu/, szakmai vezető Prof. Joó Ferenc), a másik a Szegedi Tu-
dományegyetem által elnyert GINOP-2.3.2-15-2016-00038 projekt
(Intelligens fémvegyületek, https://www.u-szeged.hu/fejlesztesi
projektek/ginop-2-3-2-15-2016-170518/ginop-2-3-2-15-2016, szak-
mai vezető Prof. Kiss Tamás).

A konferencia résztvevőinek véleménye alapján az 51. Komp-
lexkémiai Kollokvium is színvonalas szakmai programot és az
előadások között/után kellemes kikapcsolódást jelentett. Jövőre
is szeretettel várunk minden régi és új résztvevőt a Komplexké-
miai Kollokviumra.

Várnagy Katalin, Ősz Katalin

Straub-napok az SZBK-ban
Téma: a modern orvoslás lehetőségei

Az intézményalapító professzor, Straub F. Brunó a kezdetektől
évente értékelte munkatársai tudományos teljesítményét, s a leg-
jobbnak ítélt kutatót elismerésben részesítette. Az MTA Szegedi
Biológiai Kutatóközpontjában az első főigazgató tiszteletére min-
den esztendőben megrendezik az immár hagyományossá vált
Straub-napokat, amikor is ünnepi ülésükön egy kiemelt témára
fókuszálnak, majd a kutatók angol nyelvű előadásokban szá-
molnak be legutóbbi kutatási eredményeikről.

Az idei, május végén megrendezett kétnapos konferencia né-
miképp eltért a korábbiaktól, hiszen a legmodernebb, több in-
tézményt érintő, orvoslással kapcsolatos kutatási terület témáit
állította az ünnepi tudományos ülés középpontjába. Amint Or-
mos Pál akadémikus, főigazgató megnyitó beszédében elmondta,
a Transzlációs medicina címet viselő rendezvény aktualitását az
adta, hogy a nemzetközi Molekuláris Medicina Kiválósági Köz-
pont vállalta, hogy az SZBK, a szegedi, a debreceni egyetem és a
Semmelweis Egyetem általános orvoskarával együtt a fejlődő és
a kelet-európai országok kiemelt kutatásainak támogatására mo-
dern tudományos intézményt hoz létre, a HCEMM-et (Hungarian
Center of Medicin). A Straub-napok rendezvénye alkalmat adott
arra, hogy a résztvevők szakmai szempontból ismertessék a Ki-
válósági Központ választott témájában eddig elért eredményeiket. 

Buzás Edit professzor (SE, Genetikai, Sejt- és Immunológiai In-
tézet) egyebek között a kardiovaszkuláris, a daganatos, a mentá-
lis betegségek terápiájában ígéretes, extracelluláris vezikulákkal
kapcsolatos eredményeiről számolt be. Bíró Tamás egyetemi ta-
nár (DE, Immunológiai Intézet) a kannabinoid rendszerről be-
szélt, mint a jövő terápiás lehetőségéről, Széll Márta egyetemi ta-
nár (SZTE, Orvosi Genetikai Intézet) az RNS-ek gyulladásos fo-
lyamatok szabályozásában játszott szerepét ismertette. Haracska
Lajos (SZBK, Genetikai Intézet) Molekuláris rákkutatás és célzott
terápia: két lépés előre, egy hátra? címmel tartott előadást.

Az ünnepi tudományos ülésen Ormos Pál átadta a Straub-pla-
kettet az idei díjazottnak, Puskás Lászlónak (SZBK), aki a sike-
res gyógyszerekhez vezető útról, a molekuláris célpontok azo-
nosításáról tájékoztatta a hallgatóságot. Az ünnepi ülésen Vígh
László akadémikus, a Farkas Tibor Alapítvány kuratóriumának
elnöke emlékplaketteket nyújtott át. A Straub-napokon ezután
összesen 20 előadásban és 74 poszteren számoltak be eredmé-
nyeikről a biofizikai, a biokémiai, a genetikai, a növénybiológiai
és az enzimológiai intézet munkatársai. 

Ch.Á.

Egyedüli magyar részvevőként szerepeltem, előadásomat a
pervaporációs és a desztillációs eljárások összehasonlító értéke-
léséről tartottam. Ezúton szeretném megköszönni a Magyar Ké-
mikusok Egyesületének az utazási támogatást.

Dr. Tóth András József, BME

51. Komplexkémiai Kollokvium

Az 51. Komplexkémiai Kollokviumra 2017. május 29. és 31. között
került sor a Balatonvilágosi Akadémiai Üdülőben. Az idei 3 napos
ülésen – a korábbi hagyományoknak megfelelően – a legfonto-
sabb, koordinációs kémiával foglalkozó iskolákból összesen 54
résztvevő 34 előadást hallgathatott meg. Az előadások a követke-
ző kutatóhelyeken elért legújabb eredményeket foglalták össze:
Pannon Egyetem (Kaizer József, Szeitz Beáta, Turcas Ramona,
Kripli Balázs – különféle vastartalmú komplexek előállításáról és
alkalmazásáról), Debreceni Egyetem Bioszervetlen Kémiai Kuta-
tócsoport (Buglyó Péter, Kozsup Máté, Nagy Imre, Lukács Már-
ton, Ozsváth András, Parajdi-Losonczi Péter László – biológiailag
jelentős fémionok biologandumokkal (pl. ciszteinszármazékok-
kal vagy hidroxámsavakkal) való koordinációs kémiai viselkedé-
séről), MTA–DE Homogén Katalízis és Reakciómechanizmusok
Kutatócsoport (Udvardy Antal, Papp Gábor – vízoldható Rh-, Ru-,
Ir- és Pd-komplexek alkalmazásáról), DE Ritkaföldfém Kémiai
Kutatócsoport (Tircsó Gyula, Kálmán Ferenc Krisztián, Farkas
Edit, Forgács Attila, Molnár Enikő – Ga(III)- és Mn(II)-alapú
kontrasztanyagok fejlesztéséről), Szegedi Tudományegyetem (a
Bioszervetlen Kémiai Kutatócsoportból Kiss Tamás, Gajda Tamás,
Fülöp Lívia, Csapó Edit, Dömötör Orsolya, Szekeres Levente Ist-
ván, Hajdu Bálint, Balogh Ria Katalin, Matyuska Ferenc – As(III),
Co(III), Hg(II), Zn(II), Cu(II), Ni(II) biospeciációjának feltárásá-
ról, szervezetben játszott szerepeinek vizsgálatáról, valamint az
Anyag és Oldatszerkezeti Kutatócsoportból Sipos Pál, Kutus Ben-
ce és Buckó Ákos – a gulonát- és D-glükonátionok protonálódási
és komplexképzési folyamatairól), Semmelweis Egyetem (Noszál
Béla, Mirzahosseini Arash – részecske-specifikus redoxipoten-
ciálról), MTA–TKI (May Nóra Veronika, Gál Gyula Tamás – komp-
lexek SXRD- és ESR-szerkezetvizsgálatáról).

A hagyományoknak megfelelően az MTA Koordinációs Kémiai
Munkabizottság soron következő ülése is a Kollokvium egyik dél-
utáni szekciójaként került megszervezésre. Ennek keretében két,
az utóbbi időben elnyert nagy költségvetésű projekttel kapcso-
latban hallhattunk összefoglaló és részletekre is kitérő előadáso-

A HÓNAP HÍREI

Az 51. Komplexkémiai Kollokvium résztvevői a Balatonvilágosi 
Akadémiai Üdülő stégjén


