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In memoriam Hermecz István

Hermecz István

1944-2011

Megdöbbenéssel értesültünk róla, hogy Hermecz István 
akadémikus 2011. október 9-én tragikus hirtelenséggel 
elhunyt

Hermecz István 1944. május 7-én Szegeden született ,1968-
ban szerzett vegyészmérnöki diplomát a Budapesti M szaki
Egyetem Vegyészmérnöki Karán. A diploma megszerzése 
után a CHINOIN Gyógyszergyár alkalmazásában állt és 
egész életpályája ezen gyárhoz kapcsolódott. A CHINOIN 
nagytekintély  kutatási igazgatójának,  Mészáros Zoltánnak 
a laboratóriumában kezdte meg kutatói pályafutását és a 
Sanofi -aventis/Chinoin preklinikai fejlesztésének igazgatói 
posztján fejezte be. Legfontosabb tudományos eredményeit 
a nitrogénhídf s heterociklusos vegyületek kémiájában érte 
el, mely területen több új átrendez dést ismert fel, tisztázta 

érvényességi területüket, reakciómechanizmusaikat. 1979-
ben a kémiai tudományok kandidátusa lett, 1985 óta a kémiai 
tudomány doktora, 1996-ban habilitált és 2010-ben a Magyar 
Tudományos Akadémia levelez  tagjává választották. Gyári 
munkája mellett tanított különböz  egyetemeken: 1985-
ben a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen címzetes 
egyetemi docenssé, 1990-ben címzetes egyetemi tanárrá 
nevezték ki, továbbá 1998-tól a Budapest M szaki Egyetem, 
2002-t l a Szegedi Tudományegyetem magántanára. 2008-
tól a Chinoin-BME kihelyezett Gyógyszeripari Tanszék 
vezet je is volt. 2001 és 2007 között az MTA közgy lési
doktor képvisel je, 1990-t l a Magyar Kémikusok 
Egyesülete, valamint a Magyar Farmakológus Társaság, 
2004-t l a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság 
vezet ségi tagja. 1996-tól 2011-ig az MTA Gyógyszerkémiai 
és Gyógyszertechnológiai Munkabizottságának elnöke, 
2007-t l a “The Open Organic Chemistry Journal” 
f szerkeszt je volt.

Ipari kutatói tevékenysége 3 eredeti gyógyszer: a probon, a 
latanoproszt és a fl isint gyógyszerpiaci bevezetéséhez járult 
hozzá. Munkásságát több mint 340 nemzetközi folyóiratban 
publikált közlemény, 6 könyvfejezet és 130 szabadalom 
fémjelzi. Nemzetközileg elismert tudós volt, amit igazol, 
hogy közleményeire több mint 1700 független hivatkozás 
történt.

Pályafutása során számos rangos szakmai elimerésben 
részesült: Zemplén Géza-díj (1984), Kiváló Feltaláló (1985), 
Innovációs Díj (1994), Jedlik Ányos-díj (1997), Gábor 
Dénes-díj (1997), Preisich Miklós-díj (2000), Széchenyi-díj 
(2005), Issekutz Béla-díj (2006).

Hermecz István elhunytával a magyar kémikusok, 
gyógyszerészek egy nemzetközi tekintély , rendkívül 
produktív kutatójuktól, szemléletformáló oktatójuktól, 
a magyar gyógyszeripar kutatás-fejlesztéssel foglalkozó 
kémikus és biológus szakemberei pedig egy igen eredményes 
és példamutató vezet jükt l vesznek búcsút. Akik együtt 
dolgozhattak vele fájdalmasan fogják hiányolni önzetlen 
segít készségét, jóindulatát és emberségét.

Kedves Pista! Nyugodjál békében!

         Blaskó Gábor


