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Beszámoló az MKE NMR Szakcsoport 2011. évi munkájáról 

 

STATISZTIKAI ADATOK 
Ülések száma: 2 

Ebb�l el�adói ülés: 1 

Külföldi el�adók: 0 

Hazai konferencia: 0 

Együttm�ködés külföldi konferenciával: 1 

 

 

1. Szakosztályunk tíz tagjának részvételével, négy el�adás és négy poszter 
bemutatásával képviseltette magát a 2. Magnetic Moments in Central Europe 
szimpóziumon (március 16-20. Tátralomnic). Dr. Szántay Csaba a szervez� bizottságnak 
is tagja volt. Az alapjelenségek új néz�pontú fizikai modelljeit�l kezdve a legmodernebb 
szilárd fázisú vagy in vivo (MRI, metabonomikai) alkalmazásokig áttekintést kaphattunk 
a mágneses rezonancia szinte teljes vertikumáról. 
 
2. 2011. április 1-én az ELTE Kémiai Intézetének Bruckner termében, 30 f� 
részvételével került sor az MKE NMR Szakcsoport tisztújító taggy�lésére. Elnöknek Dr. 
Szántay Csabát, vezet�ségi tagoknak Dr. Kövér Katalint, Dr. Perczel Andrást, Dr. Tóth 
Gábort és Dr. Rohonczy Jánost, titkárnak pedig dr. Szakács Zoltánt választották. Az 
MKE közgy�lésére megválasztott képvisel� Dr. Szántay Csaba lett. 
 
3. Az MKE NMR Szakcsoportja és az MTA Kémiai Tudományok Osztálya (KTO) 
Analitikai és Környezeti Kémiai Tudományos Bizottsága (AKKTB) NMR 
Munkabizottsága átfed� tagsági bázisra épül és tradícionálisan együttes üléseket tart. Az 
NMR Szakcsoport vezet�sége ezért erny�szervezetként létrehozta a Magyar NMR 
Munkabizottságot és megbízta dr. Szakács Zoltán titkárt egy interaktív honlap 
létrehozásával. Az nmrmb.hu honlap szeptember 26-án indult és naprakész információkat 
szolgáltat NMR tárgyú rendezvényekr�l, eseményekr�l. 
 
4. Augusztus 30-31-én a 4th European Conference on Chemistry for Life Sciences 
konferenciához csatlakozva Dr. Perczel András és Dr. Rohonczy János szervezésében, 
részben a Bruker és az MKE támogatásával rendezték meg az ELTE lágymányosi 
campusán a 13th Central European NMR Symposium, 13th Central European Bruker 
Users Meeting & EAST-NMR Workshop rendezvényeket. A legújabb m�szerfejlesztések 
bemutatása után a 700 MHz-es NMR spektrométer mellett él� tapasztalatokat 
gy�jthettünk méréstechnikával és pulzusprogramokkal kapcsolatos kérdésekben, az 
EAST-NMR: "Twinning of young scientist" keretében a nemzetközi kooperációt lehetett 
er�síteni. Augusztus 31-én a fehérjék bels� dinamikájáról szólt hat neves külföldi 
meghívott, valamint Dr. Kövér Katalin el�adása. 
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5. A Magyar NMR Munkabizottság november 18-19-én tartotta 2012. évi ülését, a 
negyven résztvev� (köztük egy hallgató és 4 doktorandusz) többsége f�ként 
egyetemekr�l és gyógyszergyárakból érkezett. Helyszínül a Richter Gedeon Nyrt. idén 
felújított balatonszemesi üdül�je szolgált. A korábbi évekét�l eltér�, kétszer félnapos 
megrendezést részben a nagyszámú (tizenkilenc) bejelentett el�adás indokolta, részben a 
szervez�k célja volt b�séges id�t hagyni az el�adások közötti diszkusszióra, valamint az 
esti vacsorát követ� informális beszélgetésekre. Az el�adások a hagyományos 
kismolekulás szerkezetkutatás mellett felölelték a mágneses magrezonancia 
spektroszkópia széles palettáját, a fehérjék dinamikájától és kölcsönhatásaitól a szilárd 
fázisú tanulmányokon át egészen a képalkotó (MRI) módszerekig. A tavalyi évhez 
hasonlóan (amikor tömegspektrometriás vendégel�adónk volt) egy rokon szakterület is 
képviseltette magát: meghívásunkra az ELTE-r�l dr. Tarczay György a rezgési optikai 
aktivitás alkalmazását mutatta be abszolút konfiguráció meghatározására és konformáció-
analízisre. Megítélésünk és az általános visszajelzések alapján a rendezvény hangulatában 
és tartalmilag is (amibe feltétlenül beleértend�k az el�adói programokon kívül es� 
szakmai diszkussziók is) kifejezetten kellemes, sikeres és tanulságos volt. 

A Szakcsoportban zajló munka színvonalát két rangos elismerés is jelezte 2011-ben. Dr. 
Perczel András akadémikus, az MTA és az ELTE közös Fehérjemodellez� 
Kutatócsoportjának vezet�je Bolyai-díjat, az MTA Kémiai Kutatóközpont NMR 
laboratóriumát vezet� dr. Tárkányi Gábor pedig Pungor Ern�-díjat kapott. 

Terveink 2012-re: 

A 2012. évt�l kezdve áprilisban tervezzük megrendezni a Munkabizottsági Ülést 
Balatonszemesen, a kétnapos szakmai munkát még színesebb szociális programokkal 
kiegészítve. 
 
Szakcsoportunk tagjai továbbra is aktív szerepet vállalnak mind közrem�köd�ként, mind 
szervez�ként a Central European NMR Meeting rendezvényen, amely 2012-ben április 
22-25. között lesz Valticében. 
 
A 2012. év feladata az nmrmb.hu honlap kib�vítése is interaktív funkciókkal, pl. 
diszkussziós fórumok, képgalériák, konferenciabeszámolók, videók feltöltése, 
regisztrációt követ�en védett tartalmak elérése, stb. 
 

Budapest. 2011. január 26. 

       
Prof. Dr. Szántay Csaba     dr. Szakács Zoltán 
az NMR Szakcsoport elnöke     az NMR Szakcsoport titkára 

 

Melléklet: a 2011. november 18-19-én lezajlott munkabizottsági ülés programja (pdf) 


