
 

 

Beszámoló az MKE NMR Szakcsoport 2007. évi munkájáról. 

 

STATISZTIKAI ADATOK 

Ülések száma: 2 

Ebből előadói ülés: 2 

Külföldi előadók: 3 

Hazai konferencia: 0 

Hazai rendezésű nemzetközi konferencia: 0 

 

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG 

1) 2007 januárban nyolc előadást magába foglaló, angol nyelven tartott előadói napot 

szerveztünk az MTA Központi Kémiai Kutató Intézetben az ott installált 600 MHz-es 

NMR spektrométer sikeres üzembe helyezése kapcsán. 

2) A májusban Sopronban megtartott Centenáriumi Vegyészkonferenciához csatlakozva 

előadói ülést tartottunk 11 db előadással, továbbá a poszter szekcióban is több 

prezentációval vettünk részt. 

 Az összes hazai NMR műhely részéről számos tudományos közlemény jelent 

meg. Ezek részint önálló NMR metodikai innovációkat vagy önálló szerkezetvizsgálati 

eredményeket taglalnak, részint pedig a kémiai munkát támogató munkák. Fontos trend a 

szilárdfázisú NMR vizsgálatok kémiai alkalmazásának előretörése. Az ELTE (dr. 

Rohonczy János) és a Veszprémi Egyetem (dr. Szalontai Gábor) mellett az utóbbi időben 

szilárd vizsgálatokba kezdett a KKKI dr. Tárkányi Gábor által vezetett NMR csoportja is 

(600 MHz-es, vegyesen szilárd/folyadék alkalmazhatóságú készülék), valamint ezt a célt 

szolgálja a Richterben installált, szilárd fázisu NMR vizsgálatokra dedikált 600-as 

készülék is. Hasonlóan egyre markánsabbak a biológiai jellegű alkalmazások, ebben a 

Debreceni Egyetemen dr. Batta Gyula és dr. Kövér Katalin, az ELTE-n pedig dr. Perczel 

András csoportja publikálnak élenjáró eredményeket. A BME NMR Laboratoriuma 

mintegy 10 közleményben számolt be a hazai és nemzetközi kooperációban elért 

eredményeiről elsősorban a biológiailag ígéretes természetes és szintetikus vegyületek 



 

 

vizsgálata, valamint a királis felismerés és gazda/vendég kölcsönhatások tanulmányozása 

témakörökben. 

 

A TUDOMÁNYÁG HAZAI HELYZETÉNEK JELLEMZÉSE 

 2007-ben a következő jelentős és új NMR műszerbeszerzések valósultak meg.  

Richter Gedeon NyRT: Varian 600-as szilárd NMR és Varian 800-as folyadékfázisú 

LC/NMR/MS rendszer. Ez utóbbi az országban egyedülálló készülék konfigurációjában 

és térerejében egyaránt. Két új NMR Laboratorium létesült Budapesten, egyik a Servier 

Kutatócentrumban 500 és 400 MHz-es NMR berendezésekkel felszerelve, a másik a Vám 

és Pénzügyőrség keretében minőségbiztosítás ill. ellenörzés feladattal. Összességében 

elmondható, hogy a hazai NMR műszerpark az utóbbi időben örvendetesen fejlődött, 

ugyanakkor az akadémiai/egyetemi szférában több helyen gondokat okoz ezeknek a 

készülékeknek a fenntartása is.  

  

JÖVŐBELI ELKÉPZELÉSEK 

2008 során tervezünk egy hazai NMR Szakcsoport előadói napot a Richter NyRT-ben 

üzemelő 800-MHz-es NMR spektrométer beiktatása kapcsán. Továbbra is aktív 

részesei leszünk a Central European NMR Conference & Bruker Users Meeting, valamint 

a Central European NMR Symposium konferencia sorozatoknak (időpontok és 

helyszínek egyelőre ismeretlenek), valamint a 2009-ben a Varian cég kezdeményezésére 

induló, egyelőre tervezés alatt álló Magnetic Moments in Central Europe (MMCE) 

konferencia sorozatnak. 
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