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A) 2013-évi tevékenység (vezetőségi ülés, szakosztályi ülés, konferenciák stb.) 

 

 

A Magyar Kémikusok Egyesülete Analitikai Szakosztályának NMR Szakcsoportja 53 

résztvevővel tartotta meg együttes ülését 2013 május 9-10-én. Az eseménynek a Pécsi 

Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpontja adott otthont, részben a 2012-ben ott 

telepített 500 MHz-es spektrométer apropójából. Az ülés díszvendége a Batta Gyula 

meghívására hazánkban tartózkodó Christian Griesinger professzor volt a Göttingeni 

Egyetemről, aki előadásában az NMR legizgalmasabb újdonságait mutatta be flexibilis 

kismolekulás kiralitásvizsgálata, valamint neurobiológiailag jelentős fehérjék szerkezeti és 

dinamikai jellemzése területén. Ezután hét angol nyelvű előadás hangzott el, köztük Jürgen 

Schmidté a Canterbury Kent Egyetemről. Az első napot (a Bruker szponzorálásával) villányi 

borkóstolóval egybekötött vacsora zárta. Másnap tizennégy további előadásra került sor, 

köztük a Bruker és a JEOL műszergyártó cégek is bemutatták legújabb fejlesztéseiket. A 

tudományos program online elérhetősége: http://nmrmb.hu/images/mbules-

2013/nmrmb_program_2013.pdf. Az NMR Szakcsoport tagjai (szervezőként is) részt vettek a 

február 27-március 3. között megrendezett Magnetic Moments in Central Europe (MMCE) 

konferencián az ausztriai Semmeringben. A Szakcsoport kiemelkedő eseménye, egyúttal egy 

NMR spektroszkópiának szentelt életmű elismerése volt december 10-én, hogy E. Kövér 

Katalin professzort az MTA levelező tagjának választották. Az NMR legújabb eredményeinek 

egyetemi oktatásba integrálása, valamint anyanyelven történő művelése szempontjából 

egyaránt jelentős, hogy 2013-ban elkészült a „NMR spektroszkópia” fejezet „A 

gyógyszerkutatás műszeres módszerei” című tankönyvhöz (szerkeszti: Sohár Pál), amelynek 

megjelenése az MKE kiadásában 2014-ben várható. 

http://mta.hu/vii_osztaly_cikkei/nmr-munkabizottsag-109441
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B) 2014 évi rendezvény tervek (hazai és nemzetközi) 

 

2014 június 17-én tartja Akadémiai székfoglaló előadását a Magyar Tudományos Akadémia 

székházában az Amerikában élő Szabó Attila professzor, akit az Akadémia külső tagjává 

választott. Szabó Attila munkásságának egy igen jelentős területe az NMR spektroszkópia 

módszertanával kapcsolatos, ezért ennek az eseménynek a kapcsán a Szakcsoport június 18-

ára hirdetett meg egy félnapos ülést, amelyre Szabó Attilát is meghívtuk. Erre az alkalomra 

több illusztris előadót hívtunk el, akik vállalták az előadást. Október 2-3-án rendezzük meg a 

szokásos kétnapos előadói ülésünket Balatonszemesen. Ezen túlmenően továbbra is aktív 

jelenlétet mutatunk a középiskolások természettudományos felvilágosításában és PhD 

hallgatók képzésében. A honlapunk funkcionalitását is tovább bővítjük.   

 

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 előadások és diszkussziók didaktikus hangvételűek illetve 

„workshop” jellegűek (tehát ne feltétlenül csak új-tudományos-eredmény centrikusak) 

legyenek, továbbá mindig hívunk a szakcsoport szakmai körein kívül eső, de ahhoz 

tematikailag kapcsolódó szakmát képviselő előadót is. Másrészt kétnapos üléseket tartunk 

olyan szociális programmal is megtöltve, ami alkalmas az informális kapcsolatok erősítésére 

és ezáltal az NMR közösségen belüli és ahhoz a határfelületeken kapcsolódó szakmai 

interakciók felerősítésére. Úgy gondoljuk, hogy azon túlmenően, hogy ez a megközelítés jól 

körvonalazott küldetéstudatot ad a szakcsoportnak, komoly gyakorlati haszonnal is jár. Ebből 

kiindulva esetleg más szakcsoportok is megpróbálkozhatnának egy ehhez hasonló 

koncepcióval, amennyiben eddig ezzel nem próbálkoztak. Izgalmas dolog lenne az így nyert 

tapasztalatokat az MKE vezetőségi ülésén egymással megosztani.    

Budapest, 2014. február 19. 

  ifj. Szántay Csaba Szakács Zoltán 

  az NMR Szakcsoport elnöke az NMR Szakcsoport titkára 

  sk. sk. 


