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NMR MUNKABIZOTTSÁG 
 

1. A munkabizottság tisztségviselői: 
Elnök:  Szántay Csaba 
Titkár: Szakács Zoltán  

 
2. Munkabizottság létszáma:  40 

Akadémikus:  2 
MTA doktora és tudomány doktora:  6 
Kandidátus:  1 
PhD:  21 

 
3. A munkabizottsághoz tartozó köztestületi tagok száma:  25 

     (NMR MB-ben szavaz: 21) 
Akadémikus:  2 
Tudomány és MTA doktora:  6 
Kandidátus:  1 
PhD:  21 
 

4. A munkabizottság ülései (időpont, helyszín, napirend, előadók, határozatok stb.): 
Október 16-17-én, a Richter Gedeon Nyrt. balatonszemesi üdülőjében került sor az éves 
rendszeres munkabizottsági ülés megtartására. A másfél napos rendezvényre 43 
résztvevő érkezett egyetemi és akadémiai kutatóhelyekről, valamint a gyógyszergyári 
laboratóriumokból, köztük nagyszámú egyetemi hallgató és a doktorandusz. A 
műszergyártó JEOL(SAS) legújabb fejlesztéseiről Jean-Pierre Munier tartott előadást, míg 
a Bruker Biospin képviseletében Michael Hammer az új elektronikájú konzolt mutatta be 
előadásában, Wolfgang Bermel pedig új alkalmazási technikákat, szoftverújdonságokat 
ismertetett. A külföldi vendégek kedvéért az első napi hét további előadás angol nyelven 
hangzott el, melyeket másnap tizenegy újabb követett magyar nyelven. Az előadások 
témája a kismolekulás alkalmazásoktól (természetes eredetű vegyületek 
szerkezetfelderítése, fémorganikus kémia, konformációanalízis, gyógyszergyári kvantitatív 
NMR, módszerfejlesztés) a biokémiai fehérje NMR-en (szerkezet, dinamika, 
kölcsönhatások vizsgálata) és a molekulamodellezésen, keminformatikán át az 
orvosdiagnosztikáig (agyi MRI, mágneses magrezonanciás képalkotás) terjedt. A hétfői 
vacsora után a vállalkozó kedvű kollégák és hallgatók a már hagyományosnak számító 
szakmai kvízjátékon mérhették össze tudásukat (csapatban és egyéniben egyaránt).  

 

5. A munkabizottság albizottságainak ülései (időpont, helyszín, napirend, előadók, 
határozatok, stb.): 0 
 

6. A munkabizottság 2017. évi legfontosabb rendezvényei rövid leírással (cím, időpont, 
helyszín, szakmai értékelés, visszajelzések): Magnetic Moments in Central Europe 
(MMCE) 2017. Hotel Gellért, Budapest, 2017. március 8-12., résztvevők száma: 154f  ő 
(17 országból), előadások száma: 44 (ebből 8 plenáris és további 14 meghívott előadó), 
poszterek száma: 48. Az MMCE konferenciasorozat 2007-ben indult útjára és kétévente 
rendezik meg valamelyik közép-európai országban. A konferencia alapvető filozófiája és 
célkitűzése, hogy didaktikus hangvételű, de ugyanakkor a legújabb kutatási irányokat is taglaló 
előadásokon keresztül, workshop jellegű és családias légkörben intenzív szakmai eszmecserére 
adjon lehetőséget az új NMR-es technikák, felhasználási lehetőségek, elméleti eredmények 
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széles tárházát átölelve. Ez a megközelítés rendkívül hasznos, hiszen a modern NMR 
spektroszkópia önmagában is nagyon szerteágazó kutatási és felhasználási alterületeket foglal 
magába, amelyek ráadásul erősen multidiszciplináris karakterrel rendelkeznek. Éppen ezért 
nagy szükség van egy olyan fórumra, ami egyrészt alkalmas arra, hogy az egyes 
részterületekre specializálódott NMR szakemberek megfelelően „emészthető” formában 
globális áttekintést kapjanak a fejlődési irányokról, másrészt pedig hatékonyan segíti a 
pályakezdő szakemberek és diákok integrációját az NMR spektroszkópia világába. A 
konferencia elindításában és szervezésében a hazai NMR közösség is aktívan részt vállal, 
egyikünk (Szántay Csaba) az MMCE Scientific Board tagjaként képviseli Magyarországot. A 
kezdeményezés rendkívüli népszerűségre tett szert elsősorban az európai az NMR 
spektroszkópusok körében, amit jól mutat, hogy bár a konferencia elsősorban közép-európai 
résztvevőkre számít, francia, olasz, angol, belga, holland és spanyol résztvevők is minden 
alkalommal jelen voltak, továbbá minden alkalommal sikerült a szakma néhány igazi 
nagyságát meghívni, hogy plenáris előadást tartson. Az idén jubiláló rendezvény először 
került hazánkban megrendezésre, a szervezőbizottság elnöke Szántay Csaba volt. A 
szervezőbizottságban az NMR MB több munkatársa (Béni Zoltán, Szakács Zoltán, 
Szigetvári Áron, Kövér Katalin, Batta Gyula, Bodor Andrea) is aktív szerepet vállalt.  A 
konferencián számos újítást vezettünk be. Például, az előadásokat nem követte azonnal 
diszkusszió, hanem a szekcióelnök vezetésével minden szekció végén a szekció összes 
előadóját meghívtuk egy 20 perces paneldiszkusszióra. Bevezettünk egy kvíz szekciót is, 
továbbá egy ’Come To See My Poster’ szekciót, amelynek keretében a poszterek első 
szerzői 2 perces figyelemfelkeltő előadásban mutatták be poszterük lényegét. Ez a típusú 
flash prezentáció jelentősen segítette a közönség számára a felkészülést abban, hogy 
elsősorban melyik posztert látogassák meg, és milyen célzott kérdéseket tegyenek fel a 
szerzőknek. 

 
7. A munkabizottság által adott díjak: 0 

 
8. A munkabizottság tagjainak elismerései (díjak, kitüntetések) 2017-ben:  

 
Szántay Csaba: Pillich Lajos Díj 
 

9. A munkabizottság 2017. évi kiadványai:  
 

10. Egyéb (az előző pontokhoz nem sorolható, a tudományos bizottság tagjaihoz v. 
köztestületi tagjaihoz kötődő kiemelkedő eredmény, esemény, javaslatok a bizottság 
további munkájára, javaslat a bizottsághoz tartozó köztestületi tagság képviseletére és 
aktivizálására): 

 
  
2018. február  
 
 
 ………………………………… ………………………………….. 
 elnök titkár 


