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Mi lett belőled ifjú vegyész? – Nagymáté Emese, 
Vascular Plazma Kft. minőségügyi vezető, 

meghatalmazott személy 

Mikor nyertél vagy értél el helyezést kémiai 
versenyeken?  

1995. évi Nemzetközi Kémiai Diákolimpia, 
Peking, bronzérem, 1996. évi Nemzetközi 
Kémiai Diákolimpia, Moszkva, ezüstérem 

Milyen indíttatásból kezdtél el a kémiával 
komolyabban foglalkozni?  

A kémia szeretetét elsősorban általános 
iskolai tanáromnak köszönhetem, az ő 
hatására kezdtem el a kémiával komolyabban 
foglalkozni. Neki köszönhetem azt is, hogy 
már középiskolába is kémia-biológia tagozatra jártam. 

Ismerted-e diákkorodban a KÖKÉL-t? 

Hallottam róla, de nem voltam rendszeres olvasója. 

Hozzásegítettek-e a pályaválasztásodhoz a versenyeken elért ered-
mények?  

Természetesen igen, hiszen a versenyekre való felkészülés során már 
egyértelműen az is kirajzolódott, hogy a kémián belül melyik terület az, 
ami konkrétan érdekel, amivel a későbbiekben foglalkozni szeretnék. A 
versenyeredmények eléréséhez szükséges kitartó és lelkiismeretes 
munka segített hozzá a későbbi pályám során is a céljaim 
megvalósításához. E tekintetben persze nagyon sokat köszönhetek a 
mindenben támogató családi háttérnek is. 

Mi a végzettséged és a pillanatnyi foglalkozásod? Maradtál-e a kémiai 
pályán?  

Az ELTE TTK vegyész szakán végeztem 2001-ben, majd 2009-ben a 
BCE Élettudományi Iskolájában szereztem doktori fokozatot.  
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Terveimben fel sem merült a pályaelhagyás gondolata, s talán a 
szerencsének is köszönhetően a választott szakterületen tudtam, tudok 
dolgozni.  

Jelenleg egy gyógyszeripari vállalatnál vagyok minőségügyi vezető és 
meghatalmazott személy.1 

Nyertél-e más versenyt, ösztöndíjat (hazait, külföldit)? 

Egyéb versenyen nem vettem részt, helyette más területeken 
bővítettem ismereteimet, így van például egy marketing szakirányos 
közgazdász diplomám is. 

Van-e kémikus példaképed (akár kortárs is)? Miért pont ő? 

Konkrét példaképem nincs, az egyetemen viszont Káldy Mária tanárnő 
volt rám a legnagyobb hatással. 

Mit üzensz a ma kémia iránt érdeklődő diákoknak?  

Legyenek nyitottak és ismerjék meg a kémia minden területét, 
fedezzék fel az összefüggéseket. Olyan tudományról, ismeretekről van 
szó, melyre mind a mindennapi életben, mind pedig számtalan 
iparágban, kutatásban szükség van. 

Mi az, amit mindenképp szeretnéd, ha megtudnának rólad? Mi a hobbid - 
a kémián kívül? 

Folyamatosan keresek új dolgokat, amiket megtanulhatnék, legyen szó 
akár egy nyelv elsajátításáról, akár egy új sportág kipróbálásáról. A 
folyamatos önfejlesztés igényét igyekszem továbbadni gyermekeim, 
vagy akár munkatársaim felé. 

                                                      
1 A meghatalmazott személy adott gyógyszerek gyártásáért és minőségéért 
személyes felelősséget vállaló szakember, megnevezése nélkül nem kapható 
gyógyszergyártási engedély. 


