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Bírálat Onyestyák György Hordozós fémkatalizátorok biomassza származékok oxigén-

tartalmának csökkentésére című MTA doktori értekezéséről 

 

 Ha már a cím leírásával indítottam a bírálatot, akkor hadd kezdjek az értekezés 

nyelvtani-stilisztikai értékelésével. A magyar nyelvben, különösen a magyar nyelvű kémiai 

szövegekben az egybe- vagy különírás, valamint a kötőjel használata problematikus. Én már a 

címet sem így írtam volna, szerintem a „biomassza-származék” írásmódja kötőjeles, az 

„oxigéntartalmának” pedig egy szó. Ilyen jellegű véleménykülönbség a jelölt és a bíráló 

között nagyon sok helyen előfordul. Nem állítom, hogy mindig nekem van igazam, de azt 

igen, hogy az én elképzelésem erről közelebb áll az akadémiai kánonhoz, mint a jelölté. 

Tovább, ha már a szerző eldöntött egy írásmódot, akkor célszerű lett volna azt végig 

következetesen alkalmazni. Ez nem így történt. Erre példa a 34. oldalon „nikkel katalizátor” 

(külön írva) és ugyanazon az oldalon a „Ni-katalizátor” (kötőjellel írva). Ez utóbbi helyes, 

míg az előbbi egy szó. A példa korántsem egyedi, de a további példák felsorolásától a 

hallgatóságot megkímélem. Amúgy az értekezés esztétikus kivitelű, az oldaltükrök szépek, a 

táblázatok jól áttekinthetők, és az ábrák is szépen kivitelezettek. A táblázatok áttekinthetősége 

tartalmi kérdés is, akárcsak az ábrák minősége. Itt azért meg kell említenem, hogy erősen 

szoknom kellett „a halmozott területi diagram” ábrázolásmódot. Formai következetlenségek 

tetten érhetők a hivatkozott közlemények metaadatainak írásmódjában is. Megintcsak egy, de 

szintén nem egyedi példa a 73-as és 74-es irodalmak, amelyek hivatkozási módja eltér a 

többiétől. Akad érdekes megoldás például a 9. részben, amelyben a szerző a tudományos 

fokozat megszerzése óta írt, de az értekezésben nem használt cikkeit sorolja fel. Jelesen ez a 

12. sorszámú irodalom, amelynek címében a 3-as után biztosan nem egy üres négyzet 

következne. 

 Mindezeket egy gyakorlott szem észreveszi, de azért ezek a hibák nem nagyon 

nehezítik az olvasást, és összességében elmondható, hogy ugyan a munka olvasása közben a 
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bíráló nem rágta le körmeit izgalmában, de elalvás közelébe is csak ritkán jutott, azaz az 

értekezés jó stílusban íródott. 

 Az értekezés 29 közleményen alapul, és nagyon dicséretes, hogy ezek csupán a szerző 

munkásságának relatíve kis, de tematikailag egységes részét alkotják, és az előbb említett 9. 

részben még 82 egyéb közlemény adatait olvashatjuk. Látható, hogy a szerző nem 

láblógatással töltötte az idejét. 

 Az értekezés alapját képező közlemények közül az első 2010-ben jelent meg, míg az 

utolsó 2016-ban, de azóta is láttam a szerzőtől tematikailag ideillő, már a kefelenyomat 

javításán túl lévő cikkeket. Igencsak dicséretes, hogy ez az aránylag rövid időintervallum 

elegendőnek bizonyult annyi eredmény elérésére, amennyi már lehetővé tette ennek az 

értekezésnek a megírását. Egy kicsit még a disszertáció alapjául szolgáló közleményeknél 

maradva megállapítható, hogy elég sok közülük (14) a heterogén katalíziskutatás jelentős 

ismertségű folyóirataiban jelent meg. Az, hogy az eredményeket ilyen folyóiratokban lehetett 

publikálni egyértelműen azt jelzi, hogy a témaválasztás helyes és időszerű volt. A nagy 

mennyiségben képződő biomassza ésszerű felhasználási lehetőségeinek kutatása napjaink 

problémája, így a jelölt kutatómunkája ebbe a trendbe jól beleillik. Az, hogy a Gourbet-

reakció nem tartozik a lenépszerűbb kutatási területek közé nem baj, ez meg is változhat, és 

talán a változás iniciátorai lehetnek a jelölt ilyen irányú közleményei. 

 Az értekezésből, a közölt munkákból és jelentős számú előadásból, amelyeket a szerző 

tartott és volt szerencsém meghallgatni, kiderült, hogy a jelölt alapos és igényes kísérletező, 

és birtokában van mindazon ismereteknek, amelyek a sikeres katalíziskutatáshoz 

elengedhetetlenek. Ez nyilván elsősorban a jelölt érdeme, de fontos azt is megemlíteni, hogy 

kiváló hazai és külföldi katalízisiskolákban nevelkedett, volt kitől tanulnia, és ezekkel a 

lehetőségekkel tudott is élni. Jól láthatóan a jelölt jól tud főzni a katalizátorkészítés és 

módosítás boszorkánykonyhájában, de tudja alkalmazni a modern jellemzési technikákat, és 

friss a fizikai kémiai és a szerves kémiai tudása is. 

 A dicsérő mondatok után következzék némi kritika is. Nem vagyok abban biztos, hogy 

akadémia doktori értekezés írásával kell szórakoztatni a már érett kutatót, de ha már így van, 

akkor én azt várnám, hogy egy ilyen értekezés átfogó és mindennapoktól „elemelt”, 

valamilyen általános törvényszerűségek megfogalmazására legalább kísérletet tevő írás 

legyen, és ne egy gigantikus méretű PhD értekezés. Sajnos az értekezés sokkal inkább az 

utóbbi, és sajnos az értekezéshez tartozó tézispontok többsége is ilyen. Ez alól kivételt 

képeznek az 1., a 2., a 11. a 12. a 18. és 22. tézispontok. Ezeket kiváló és átfogó 

összefüggéseket megfogalmazó tézispontoknak tartom. A többi tézispont újdonságértékét is 
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elismerem, de ezekből, vélekedésem szerint megfogalmazható lett volna néhány nagysúlyú, 

valóban egy akadémiai doktorihoz illő állítás. Örömmel venném, ha erre a jelölt kísérletet 

tenne a nyilvános védésen. 

 Szembetűnő, hogy a jelölt keveset foglalkozik a felületi történések kvantitatív 

megfogalmazásával. Az értekezésben nem látunk felületre vonatkoztatott sebességi adatokat 

és olyan mechanizmuselképzeléseket sem, amelyekben az elemi történéseket valamilyen 

felületi formációkhoz rendelt volna szerző. Ugyan van olyan hely a disszertációban, ahol ezek 

miatt a szerző szabadkozik, ennek ellenére ezek fájó hiányosságok maradnak. Azt szintén 

szívesen venném, hogyha a nyilvános védésen valamelyik reakcióra mutatna akár kvalitatív, a 

felületi formációkat is figyelembe vevő mechanizmuselképzelést. 

 Nem hiányosság, de azért megjegyezném, hogy bár az indium sok szép dolgot művel a 

vizsgált reakciókban, és ezt a témát a szerző sok közleményben és az értekezésben is alaposan 

körüljárta, azért nem gondolom, hogy az indium, ritkasága és más irányú felhasználása miatt 

iparilag jelentős katalizátoradalék lesz. Kérem a jelöltet, hogy javítson ki, ha tévedek. 

 Az eddigieket összefoglalva elmondható, hogy a közel egy évtizedes munka szép 

eredményeket hozott. Ezek az eredmények kellő publicitást nyertek. Az előbbiekben említett 

hiányosságok ugyan csökkentik a disszertáció értékét, de bőven van annyi eredmény és az 

értekezés színvonala is bőven lehetővé teszi azt, hogy bizton állíthassam, hogy a doktori 

munka eredményei elegendőek az MTA doktora cím megszerzéséhez, így a nyilvános védés 

kitűzését javaslom. 
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