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STATISZTIKAI ADATOK 

Ülések száma: 3 (2 esetben társszervezők) 

Ebből előadói ülés: 1 

Külföldi előadók: 3 

Hazai konferencia: 0 

Hazai rendezésű nemzetközi konferencia: 1 (társrendezés) 

 

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG 

Az MKE NMR Szakcsoport az EAST-NMR (FP7-es) projekt regionális szakmai ülésével 

együttműködve 2009 december 11-én egy 10 előadást magába foglaló, angol nyelven 

tartott előadói napot tartott a Richterben. Ennek kapcsán 3 meghívott külföldi szakember 

is tartott előadást (meghívó mellékelve).  

 Idén is a hazai NMR műhely részéről számos tudományos közlemény jelent meg. 

Ezek részint önálló NMR metodikai innovációkat vagy önálló szerkezetvizsgálati 

eredményeket taglalnak, részint pedig a kémiai szintéziseket támogató munkák. A BME 

NMR Laboratoriuma (Simon A, Szöllősy Á, Tóth G.) több közleményben számolt be a 

hazai és nemzetközi együttműködésben elért eredményeiről elsősorban a biológiailag 

ígéretes természetes (pl. ekdiszteroidok) és szintetikus vegyületek vizsgálata, valamint a 

királis felismerés és gazda/vendég kölcsönhatások tanulmányozása témakörökben. 

Fokozódó mértékben egyre nagyobb tért hódítanak itthon a biológiai NMR alkalmazások. 

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

Perczel András csoportja publikálnak élenjáró eredményeket, ezekhez újabban dr. 

Martinek Tamás csoportja is csatlakozott a Szegedi Tudományegyetemen. 

Az egyetemi trendek mellett a gyógyszeriparban is egyre inkább előretörnek 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 



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

szolgálja a Richterben installált, szilárdra dedikált 600-as készülék is.  

 

 A TUDOMÁNYÁG HAZAI HELYZETÉNEK JELLEMZÉSE 

 2009-ben a Richter Gedeon NyRT egy 400 MHz-es fMRI készülékkel bővítette a 

műszerparkját. Ezzel a műszerrel a gyógyszer hatóanyagok hatásmechanizmusának új 

típusú állatkísérletes lehetőségére nyílik mód Magyarországon. A Francia tulajdonú de 

itthoni telephelyű és hazai kutatókat foglalkoztató Servier kutatóközpontban egy Bruker 

500 MHz-es valamint egy Bruker 400 MHz-es készülék került installálásra, előbbihez 

nemrégiben egy hűtött mérőfej is érkezett. Összességében elmondható, hogy a hazai 

NMR műszerpark az utóbbi időben örvendetesen fejlődött, ugyanakkor az 

akadémiai/egyetemi szférában több helyen gondokat okoz e készülékeknek a fenntartása. 

A hazai NMR-es kutatógárda publikációs tevékenysége, valamint a nemzetközi szakmai 

együttműködési rendszere kiválónak mondható.  

 

KAPCSOLATTARTÁS ROKON SZERVEZETEKKEL 

 Továbbra is aktív részesei vagyunk a NMR Szakcsoport kezdeményezésére indult 

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

Symposium konferencia sorozatoknak. Az NMR MB több tagja is aktív szereplője, és 

szervezője volt a 2009-ben először megtartott Magnetic Moments in Central Europe 

(MMCE) című rendezvénynek, ami a legújabb NMR fejlődési irányzatok bemutatása 

mellett kifejezetten tutoriális jellegű előadásokkal igyekszik az NMR spektroszkópia 

különböző ágait az adott területen kevésbé járatos szakemberek valamint az utánpótlás 

számára ismertté tenni illetve tudásukat mélyíteni.  

 

TUDOMÁNYSZERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG 
A legkülönbözőbb fórumokon tartottunk kifejezetten NMR-t népszerűsítő előadásokat. 

Intenzív kapcsolatban vagyunk a Kutató Diákok Országos Szövetségével is, ezen 

keresztül a középiskolások oktatását célzó laborlátogatások, kutatómunkák is zajlanak.  

Az ipari NMR laborok tipikusan vállalják és magas színvonalon végzik diplomázók és 

nyári gyakorlatos egyetemi hallgatók foglalkoztatását, ezzel betekintést engedve egy 



olyan kutatási szemléletvilágba illetve olyan műszerezettség alkalmazásába, ami az 

egyetemeken nem elérhető. 2009-ben aktív részesei illetve szereplői voltunk az MTA 

Analitikai Kémiai Bizottság és az MKE Analitikai Kémiai Szakosztály által 

kezdeményezett Pungor Ernő emlékülésnek (január 26), valamint az Analitikai Ankétnak 

(január 27.)  
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