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A) 2012-évi tevékenység (vezet�ségi ülés, szakosztályi ülés, konferenciák stb.) 
 
 

A Magyar Kémikusok Egyesülete Analitikai Szakosztályának NMR Szakcsoportja május 4-5-
én tartotta ülését a Richter Gedeon Nyrt. balatonszemesi üdül�jében. A 44 résztvev� közül 
nyolc egyetemi vagy doktori hallgató volt, Sándor Péter és Thomas Zellhofer pedig az 
Agilent-t�l érkeztek. Az ülés díszvendége William M. Westler wisconsini professzor volt, aki 
a paramágneses fehérjék NMR és kvantumkémiai szerkezetvizsgálatának világába engedett 
betekintést. Ezután hét, majd másnap délel�tt kilenc további el�adás hangzott el, közülük 
tizenegy angol nyelven. Ez a teljesítmény különösen a mindössze fél évvel ezel�tt (2011 
novemberében) tartott ülés tizenkilenc el�adása tükrében figyelemreméltó és mutatja a 
Munkabizottságban folyó kutatások intenzitását. A Munkabizottsági ülés els� napjának 
estéjén a szervez�k Tóth Gábor professzort köszöntötték 70. születésnapja alkalmából. 
A tudományos program online elérhet�sége: 
http://www.nmrmb.hu/files/mbules2012/nmrmb-2012-program.pdf 

A Perczel András meghívására hazánkba látogató William M. Westler az ELTE Kémiai 
Doktori Iskola szervezésében április 23. és május 3. között tartott PhD kurzust „Short course 
in NMR pulse sequence analysis - Advanced NMR techniques” címmel. 

Szintén Perczel András szervezte Lukás Zídek „Molecular motions of disordered proteins and 
other flexible molecules probed by spectral density mapping” cím� szakmai el�adását, 
amelyre december 10-én került sor az ELTE-n. 

A Magyar Kémikusok Egyesülete Intéz�bizottsága 2012. április 24-i ülésén határozatban 
rögzítette, hogy 2012-ben Pretsch Ern� a Fabinyi Rudolf Emlékérem kitüntetettje. Pretsch 
Ern� az MTA küls� tagja, az ETH Zürich professzora. Egyik kutatási területe NMR 
spektrumok predikciója és a spektrumokból történ� szerkezet-verifikálás automatizálása. 

Szeptember 16. és 19. között Várnában került sor a „14th Central and Eastern European NMR 
Symposium & Bruker users’ meeting” rendezvényre. 



A hazai m�szerpark örvendetes módon b�vült 2012. nyarán: a Pécsi Tudományegyetemen 
installáltak egy 500 MHz-es NMR spektrométert. 

 

B) Következ� évi rendezvény tervek (hazai és nemzetközi) 
 

A 2013-as évre vonatkozóan május 9-10-én Pécsett tartjuk szokásos idei szakcsoporti 
ülésünket, amelyre egy igen neves külföldi NMR szaktekintélyt (Prof. Christian Griesinger) is 
meghívtunk. Az el�adásokat ennek okán nagyrészt angolul tartjuk. A rendezvényt a Bruker 
cég szponzorálja. Ezen túlmen�en továbbra is aktív jelenlétet mutatunk a középiskolások 
természettudományos felvilágosításában és PhD hallgatók képzésében (Szántay Csaba). A 
honlap funkcionalitását is tovább b�vítjük.   

 
C) Az egyesületi élettel kapcsolatos vélemények és javaslatok 

 

Mint eddig is, az NMR Szakcsoport kiemelten fontosnak tartja, hogy olyan szakmai 
összejöveteleket tartson, amelynek markáns tudásmegosztó és közösségformáló szerepe van.  
Ennek szellemében egyrészt a szakmai programokat igyekszünk minél inkább arra a 
filozófiára építeni, hogy az el�adások és diszkussziók didaktikus hangvétel�ek illetve 
„workshop” jelleg�ek (tehát ne feltétlenül csak új-tudományos-eredmény centrikusak) 
legyenek, továbbá mindig hívunk a szakosztály szakmai körein kívül es�, de ahhoz 
tematikailag kapcsolódó szakmát képvisel� el�adót is. Másrészt kétnapos üléseket tartunk 
olyan szociális programmal is megtöltve, ami alkalmas az informális kapcsolatok er�sítésére 
és ezáltal az NMR közösségen belüli és ahhoz a határfelületeken kapcsolódó szakmai 
interakciók feler�sítésére. Úgy gondoljuk, hogy azon túlmen�en, hogy ez a megközelítés jól 
körvonalazott küldetéstudatot ad a szakcsoportnak, komoly gyakorlati haszonnal is jár. Ebb�l 
kiindulva esetleg más szakcsoportok is megpróbálkozhatnának egy ehhez hasonló 
koncepcióval, amennyiben eddig ezzel nem próbálkoztak. Izgalmas dolog lenne az így nyert 
tapasztalatokat az MKE vezet�ségi ülésén egymással megosztani.    
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