
1992. A szakosztály társasággá alakul, és csatlakozik az IFSCC-
hez (International Federation of Societies of Cosmetic Chemists).
1993. okt. 4–6. III. Nemzetközi Kozmetikai és Háztartásvegyi-
pari Kongresszus. Ez a fórum teljes körű lehetőséget biztosított
a kozmetika és háztartásvegyipar területén végbement fejlődés
bemutatására. Az előadások az új kozmetikai, gyógykozmetikai,
paramedicinális és háztartásvegyipari készítmények témaköré-
ben hangzottak el.
1994. Dr. Pálinkás János munkájának elismeréséül Preisich Mik-
lós-díjban részesül.
1995. Vezetőségválasztás. Elnök: Dr. Pálinkás János, BME. Veze-
tőség: Dr. Szirmai Sándor, Caola; Dr. Hangay György, SOTE; Dr.
Keserü Péter, Richter Gedeon; Mikó Zoltán, EVM; Szabóné Mar-
tinko Eszter, Caola; Dr. Hernádi Gyula, Caola; Szabóné Szöllősi
Éva, Hélia; Ondrusek András, ICI; Dr. Móréné Horkay Edit, OÉTI;
Szabó Tamásné, KERMI; Fehér László, KMTSZ
1997. ápr. 14–16. IV. Nemzetközi Kozmetikai és Háztartásvegy-
ipari Konferencia az IFSCC-vel közös szervezésben. Az esemény
nagy jelentőségű volt. A kitűnő szervezés háromnapos nonstop
tudományos és szociális programokkal látta el a több száz részt-
vevőt. A szervezést az MKE akkori vezetősége, Gálosi György,
Lóky Mária, Mihályi Terézia, a szakosztály vezetősége és a Che-
mol Travel végezte. Az ezt követő években a konferenciák tudo-
mányos programja Dr. Hangay György és Schenker Bea lelkiis-

meretes munkája nyomán jött létre. Az előadások és poszterek
tartalmazták a kozmetikai, dermatológiai tudományos eredmé-
nyeket, mint például a bőrabszorpció in vitro teszt eredményeit,
biomedikális hidrogélek, mikroemulziók készítését és alkalma-
zását, egészen a szépségápolás megannyi kérdéséig. A nagyszá-
mú külföldi résztvevő dúskálhatott a kísérőrogramokban, úgy-
mint egri pincelátogatás, városnézés, dunai hajózás, magyar konyha
főzőkurzus, gyógyfürdő-látogatás. A záró bankett a Borkatakom-
bában rendezett műsoros vacsora volt, melynek végén buszokkal
a Halászbástyára vittük a résztvevőket, ahol az esti panorámát
tárogatóhang kíséretében csodálhatták meg. A színvonalat egyéb
látványosságokkal igyekeztünk emelni. A konferenciára érkező-
ket huszárruhás kislányok mazsorettbemutatója köszöntötte. A
konferencia nagytermében Macskássy Izolda grafikusművész se-
lyemkollázsait csodálhatták.
1999. Vezetőségválasztás. A konferencia sikere miatt bővítettük
a vezetőséget, elsősorban a gyógyszeripar és a dermatológia mű-
velői irányába. Elnök Dr. Pálinkás János, Caola. titkár: Dr. Szirmai

50 éve alakult a Kozmetikai
és Háztartásvegyipari Szakosztály
1971-ben alakult meg a Kozmetikai és Háztartásvegyipari Szak-
osztály, mely mai Társaságunk jogelődje. Az akkori magyar vegy-
ipar, mely a Nehézipari Minisztérium irányítása alá tartozott,
számos jelentős vegyipari vállalatot jelentett a kozmetikai válla-
latoktól a nehézvegyiparig. A kor legjelentősebb kozmetikai vál-
lalata volt a KHV. A vállalat széles termelési profilja és hazai és
nemzetközi kapcsolatrendszere tette lehetővé, hogy e cég adta a
szakosztály első elnökét és titkárát. A szakosztály taglétszáma a
90-es évekre jelentősen gyarapodott és egyre szélesebb tudomány-
területekről verbuválódtak tagjai. 1990-ben a Magyar Kémikusok
Egyesülete, mely 2007-ben ünnepelte alapításának 100. évfordu-
lóját, 5000 főt számlált. Ezen belül a Kozmetikai és Háztartás-
vegyipari Szakosztály létszáma 235 fő volt.

Az elmúlt 50 év folyamán Társaságunk arculatát a vegyipar
széles területéről, a 2000-es évektől már a gyógyszeripar terüle-
téről is érkező kollégák határozták meg. Vezetőink között tud-
hattuk a Budapesti Műszaki Egyetem mellett a Szegedi és Deb-
receni Tudományegyetem, a SOTE kiváló professzorait. Tisztség-
viselői társadalmi munkában végezték és végzik munkájukat a
szakosztályban, ezért fontosnak tartok egy kis időutazást, és
megemlíteni azok nevét, akik az évek folyamán vezetőségi tagok-
ként dolgoztak. Egyúttal megköszönve munkájukat és néhányukra
hálás szívvel emlékezve, akik már nincsenek közöttünk, viszont
munkájukkal, kutatási eredményeik bemutatásával, konferenciák
szervezésével és azon való részvétellel hozzájárultak a kémia nép-
szerűsítéséhez és a tudományterületünk, a kozmetika, kozmeto-
lógia, dermatológia, fiziológia, fizikai kémia és még számos tu-
dományterület fejlődéséhez.

A szakosztály története az alábbi (a szokásos előadói üléseket
a hely szűke miatt nem említjük):

1971. A Kozmetikai és Háztartásvegyipari Szakosztály megala-
kulása. Elnök: Dr. Szabó Jenő, titkár: Losonczi Károly
1972. ápr. 25. Előadói ülés és látogatás az Egyesült Vegyimű-
veknél
1975. Vezetőségválasztás. Elnök: Losonczi Károly, titkár: Endrődy
Gábor
1977. nov. 9–10. Céges szimpózium
1980. Vezetőségválasztás. Elnök: Losonczi Károly, titkár: Dr. Pá-
linkás János
1981. Dr. Hangay György tudományos titkár Pfeifer Ignác-em-
lékéremben részesül.
1985. Vezetőségválasztás. Elnök: Baktay György, titkár: Dr. Pálin-
kás János
1987. okt. 14–16. I. Nemzetközi Kozmetikai és Háztartásvegyipa-
ri Kongresszus. Ezt még az akkori Ipari Minisztérium szponzo-
rálta; védnökök Kapolyi László ipari miniszter, Beck Tamás, a Ke-
reskedelmi Kamara elnöke, Körtvélyes István miniszterhelyettes,
Holló János akadémikus. A szponzorok közt szerepeltek: Agro-
kémia, ACSI, Biogal, Caola, Chemolimpex, Delta Ipari Szövetke-
zet, EVM, Ferrokémia, Medikémia, Növényolajipari és Mosó-
szergyártó Vállalat, Kőbányai Gyógyszerárugyár, Politur Szövet-
kezet, Tiszamenti Vegyiművek, Unikémia Szövetkezet, Unikornis
Szövetkezet, Univerzál Kis Szövetkezet.
1990. Vezetőségválasztás. Elnök: Dr. Pálinkás János, titkár: Dr.
Szirmai Sándor
jún. 6–8. II. Nemzetközi Kozmetikai és Háztartásvegyipari Kong-
resszus
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Sándor, Caola. Vezetőség: Dr. Hangay György vállalkozó; Dr. Zri-
nyi Miklós, BME; Cselovszki Jánosné, Florin; Dr. Hernádi Gyula,
St Claire; Nagyné Dr. László Krisztina, BME; Dr. Móréné Horkay
Edit, OÉTI; Dr. Erős István, SZOTE; Dr. Husz János, SZOTE; Dr.
Soós Gyöngyvér, SZOTE; Dr. Marton Sylvia, SOTE; Vincze György-
né, Szilanus; Dr. Varsányiné Riedl Katalin, ESTERA; Dr. Szényi
Béla, EVM; Szécsényi István vállalkozó; Dr. Német Zsolt, GE
2000. nov. 28–29. részvétel a Cosmetics and Household Ingredi-
ents konferencián Varsóban

2001. ápr. 5. Kozmetika 2001, Tudományos Szimpózium, Magyar
Kultúra Alapítvány székháza
2002. ápr. 17–19. V. Nenzetközi Kozmetikai és Háztartásvegyi-
pari Konferencia és kiállítás
2006. Dr. Pálinkás János, a Társaság elnöke elhunyt.
2007. Jubileumi szimpózium az MKE magalakulásának 100. év-
fordulójára. Vezetőségválasztás. Elnök: Dr. Szirmai Sándor, alel-
nök: Dr. Marton Sylvia, titkár: Dr. Hangay György, tudományos
titkár: Dr. Erős István. Vezetőség: Dr. Soós Gyöngyvér, Dr. Husz
János, Dr. Erős István, Dr. László Krisztina, Dr. Móréné Horkay
Edit, Szabó Csaba, Domokos János. Dr. Pálinkás Jánost örökös
tiszteletbeli elnöknek fogadtuk el.
2008. Kozmetikai Szimpózium 2008 „Alapanyag-kutatás, for-
mulázás, kozmetológiai és klinikai vizsgálatok” címmel
2011, nov. 17. Kozmetikai Szimpózium „Természetes anyagok és
innovációs trendek” címmel
2014, nov. 13. Kozmetikai Szimpózium „A kozmetikai tudomány
elvei és gyakorlata” címmel
2015. nov. 19. Kozmetikai Szimpózium „A kozmetikai termékek
sikerének titka” címmel. Dr. Hangay György, a Társaság titkára
elhunyt. A szimpóziumot az ő emlékére szerveztük. A tudomá-
nyos programban helyet kapott az új kozmetikai hatóanyagok is-
mertetése, az innovatív bőrvédő formulák kifejlesztése, növényi
őssejtek alkalmazása. A szimpózium színvonalát emelte a Nem-
zeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jelenléte, az OGYÉI képviselőjé-
nek a termékmegjelenés hatósági aspektusának kérdéseiről tar-
tott előadása, az SZTE kutatási eredményeinek ismertetése. A
vájtfülűek egy meghökkentően új és érdekes módszerről hallhat-
tak, a NIR-spektroszkópiás homogenitásmérésről a Science Port
előadójától.
2016. nov. 17. Kozmetikai Szimpózium és kiállítás „A kozmetoló-
gia és kémia legújabb eredményeinek felhasználása a kozmeti-

kumok fejlesztésében” címmel. Ez évtől a szimpóziumok tema-
tikáját bővítettük. Lehetővé tettük a résztvevőknek, hogy bemu-
tassák cégüket, vállalkozásukat, beszámolhassanak kutatásaik-
ról, eredményeikről, a vállalkozás múltjáról, jelenéről, a koope-
rációs lehetőségekről. Mindezt azért szerveztük, hogy az iparban
és a kutatásban dolgozók jobban megismerhessék egymást, egy-
más tevékenységét és kölcsönös előnyök kapcsán könnyítsük a
kooperációt. Elsőként a Caola Zrt. mutatkozott be két molinó ki-
állításával abból az apropóból, hogy a cég ez évben ünnepelte ala-
pításának 185. évfordulóját. A nyitó előadást a Társaság elnöke
tartotta „A kozmetikai ipar kialakulása Magyarországon” cím-
mel.
2017. Kozmetikai Szimpózium 2017. A 2017-es év sajnos szomo-
rú eseménnyel kezdődött. A Társaság tudományos titkára, prof.
Dr. Erős István hirtelen elhalálozott. A veszteség a Társaság éle-
tében is fájdalmas, mivel irányítása alatt a Szegedi Tudomány-
egyetem kutatói és hallgatói minden évben aktívan bekapcsolód-
tak az évenként megrendezett tudományos szimpóziumok prog-
ramjába. A vezetőség kiegészítéseként a tudományos titkári
poszt betöltésére Dr. Csóka Ildikót, az SZTE Gyógyszertechnoló-
giai és Gyógyszerfelügyeleti Intézetének docensét kooptáltuk.
Ugyanakkor a szervezőtitkári posztra Bartha Csilla fiatal ve-
gyészmérnököt választottuk. A novemberben Budapesten a Ho-
tel Barában megrendezett szimpóziumot emlékülésként szervez-
tük meg. A rendezvény fő témája volt a természetes eredetű ha-
tóanyagok felhasználása a kozmetikai készítményekben. Ez év-
ben a Naturland Magyarország Kft. mutatta be cégtörténetét és
termékfejlesztésének kozmetikai vonatkozásait.
2018. nov. 22. Kozmetikai Szimpózium 2018 „A kozmetológia és
a dermatológia kapcsolódó területei” címmel. A cégbemutató ez-
úttal a Hélia–D fejlődéstörténetét és fejlesztési irányát tartal-
mazta. Számos értékes előadás foglalkozott a bőr mikrobiológi-
ai állapotával, a barrier funkcióval, a probiotikus lizátumok fel-
használási lehetőségéről. Különös színfoltja volt a konferenciának
az UNESCO–ELTE Nyomelemintézet kutatójának az ayurvédikus
szerek arzéntartalmának méréséről tartott előadása.
2019. Kozmetikai Szimpózium 2019 „Bőrdiagnosztikai eredmé-
nyek felhasználása a kozmetikumok fejlesztésében” címmel. Tár-
saságunk vezetése a kozmetológiai és dermatológiai témák mel-
lé felsorakoztatta a technikai hátteret is. Elsősorban a kozmeti-
kai ipar környezetvédelmi kérdéseivel is foglalkozni kívánunk.
Ezt a célt szolgálta a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos
Szövetség, valamint az Ökológiai Kutatóintézet Duna-kutató rész-
lege előadójának meghívása, aki a felszíni vizek műanyagszeny-
nyezése témában tartott igen érdekes és elgondolkoztató elő-
adást.
2020. A szimpózium a Covid miatt elmaradt. Társaságunk szo-
morúan vette tudomásul, hogy Prof. Dr. Marton Sylvia egyetemi
tanár, Társaságunk alelnöke elhunyt. Rendszere résztvevője volt
az évenként megszervezett konferenciáinknak. Számos érdekes
és hasznos előadást tartott: Intelligens készítmények alkalma-
zása a kozmetológiában (2011), Növényi őssejtek alkalmazása
kozmetikai készítményekben (2015), A sokoldalú hialuronsav
(2015). 
2021. A Kozmetikai és Háztartásvegyipari Társaság alapításának
50. évfordulójára szervezzük az ez évi rendezvényt, mely az el-
múlt 50 év jelentős kozmetikai és háztartásvegyipari kutatási, fej-
lesztési, termék-előállítási eredményeiről adhat számot.

Dr. Szirmai Sándor
a Kozmetikai és Háztartásvegyipari Társaság 

elnöke
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