
Az NMR munkabizottság 
 beszámolója 

a 2021. évben végzett tevékenységéről 
(A beszámolóban a COVID járvány miatt az online események is kerüljenek felsorolásra) 

 
 

1. A tudományos/állandó/osztályközi bizottság neve:  
A Magyar Tudományos Akadémia NMR munkabizottsága 
 

2. A tudományos/állandó/osztályközi bizottság tisztségviselői: 
Elnök: dr. Batta Gyula 
Titkár: dr. Fizil Ádám 
 

3. A tudományos/állandó/osztályközi bizottság ülései: Időpont (online ülés is ide 
sorolandó), helyszín, a tárgyalt ügyek rövid ismertetése, eseményenként maximum 
1000 karakter szóközökkel): 
 
1. Az MTA NMR munkabizottságának tisztújító online ülése. 
2021. 06. 09-én az NMR Munkabizottság szavazati jogú tagjai részére online ülést írt 
ki az elnöki és titkári tisztségek hároméves ciklusának lejárta miatt, azok megújítása 
céljából. Az online ülésen a 2021-ben 27 főt számláló szavazati jogú tagok közül 23 
jelent meg, ami 85%-os jelenlétnek, tehát a szavazás szempontjából érvényes  
részvételi aránynak felel meg. A titkos szavazást az Adoodle anonim online 
szavazórendszer segítségével bonyolítottuk le, melynek eredménylapja alapján a 
szavazatot leadók 100%-a az eddigi tisztséget betöltők tisztségeinek hosszabbítását 
támogatta, melynek értelmében a Munkabizottság elnöke továbbra is dr. Batta Gyula 
és titkára dr. Fizil Ádám. Az ülést az AKKTB elnöke, dr. Szántay Csaba vezette le. Ezt 
követően a munkabizottság újraválasztott elnöke röviden ismertette, hogy a 
munkabizottság jubileumi tudományos ülését (50 éves az NMR Debrecenben) valós 
jelenléttel tervezi Mádon, a Debreceni Egyetem Bor Akadémiájának 
közreműködésével, szeptember 9-10-i céldátummal. 
 
2. Az NMR munkabizottság őszi tudományos ülése 
Az NMR munkabizottság 2021. évi ülése a debreceni NMR laboratórium 
megalapításának 50. évfordulója alkalmából ezúttal a keleti országrészben 
szeptember 9-10-én, Mádon került megrendezésre, a COVID-19 járvány pillanatnyi 
csillapodását kihasználva fizikai jelenléttel. A lehetőségekhez képest a kellő 
óvintézkedéseket betartva, összesen 70 fő vett részt a konferencián. A kijelölt 
fókuszterület a „kvantitatív NMR alkalmazási területei” volt. Ezen az ülésen 
mutatkozott be először szakmai közösségünk előtt a Diagnosticum Zrt. szerencsi 
borlaboratóriuma, ahol 2 db 400 MHz-es NMR spektrométer szolgálja az ország 
különböző pontjaiból érkező borok eredet- és minőségvizsgálatát. A konferenciát 
követően a laboratóriumban dolgozók több csoportos laborlátogatást tettek lehetővé 
az érdeklődők számára. A konferencián négy szekcióra tagolva összesen 22 nívós 
szakmai előadás hangzott el angol- és magyar nyelven egyaránt. Az NMR 
műszergyártó cégek – a Buker és hazai képviselője (Flextra-Lab) illetve a JEOL 



műszergyártó – is bemutatták legújabb fejlesztéseiket. Az élő ülés már 
hagyományosnak számító szociális eleme, a szakmai vetélkedő sem maradt el. 
 
 

4. A tudományos/állandó/osztályközi bizottság 2021. évi legfontosabb rendezvényei 
rövid leírással. A leírás a rendezvény címén, időpontján és helyszínén kívül 
tartalmazza a rövid szakmai értékelést, a program társadalmi hatását, amennyiben 
volt, akkor a visszajelzéseket – pl. sajtóban való megjelenés –, illetve a rendezvény 
látogatottsági adatait. (Eseményenként maximum 1000 karakter szóközökkel)  
 ..........................................................................................................................................  
 

5. Az Al- és munkabizottságok (ha vannak) 2021. évi legfontosabb rendezvényei rövid 
leírással. A leírás a rendezvény címén, időpontján és helyszínén kívül tartalmazza a 
rövid szakmai értékelést, a program társadalmi hatását, amennyiben volt, akkor a 
visszajelzéseket – pl. sajtóban való megjelenés –, illetve a rendezvény látogatottsági 
adatait. (Eseményenként maximum 1000 karakter szóközökkel)  
 ..........................................................................................................................................  
 

6. A tudományos/állandó/osztályközi bizottság köztestületi tagjainak díjai (állami és 
szakmai elismerések az év során): 
Bányai István - MTA Polányi Mihály fődíj, Bodor Andrea - ELTE Kémiai Intézet 

Publikációs Díj, Pálfy Gyula - Kisfaludy Alapítvány publikációs díjában (I. díj), 

Batta Gyula - Kajtár-Hollósi alapítvány emlékplakettje.                                                                                         
 

7. A tudományos/állandó/osztályközi bizottság kiadványai (a bizottság tagjai által 
megjelentetett könyvek, tankönyvek, kiemelt cikkek): 
 

NORD: NO Relaxation Delay NMR Spectroscopy. 

Nagy TM, Kövér KE, Sørensen OW. 

Angew Chem Int Ed Engl. 2021 Jun 7;60(24):13587-13590. doi: 10.1002/anie.202102487. 

 

Solution NMR Structure of the SH3 Domain of Human Caskin1 Validates the Lack of a 

Typical Peptide Binding Groove and Supports a Role in Lipid Mediator Binding. 

Tőke O, Koprivanacz K, Radnai L, Merő B, Juhász T, Liliom K, Buday L. Cells. 2021 Jan 

16;10(1):173. doi: 10.3390/cells10010173. 

 

On the utility of nonuniformly sampled two-dimensional NMR spectra in the pharmaceutical 

industry. 

Szigetvári Á, Szántay C Jr. 

Magn Reson Chem. 2021 Mar;59(3):264-286. doi: 10.1002/mrc.5085. 

 

 

8. A tudományos/doktori bizottság által lefolytatott habitusvizsgálatok MTA doktora 
cím pályázatokra (a pályázó neve, a pályázat címe, a habitusvizsgálat 
eredményessége): 
 ..........................................................................................................................................  
 
 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33783935/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33467043/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33467043/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32754953/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32754953/


9. Egyéb (bármilyen, az előző pontokhoz nem sorolható, a 
tudományos/állandó/osztályközi bizottsághoz és tagjaihoz kötődő tudományos siker, 
közfeladathoz (Lsd. az Akadémia közfeladatai) kapcsolódó eredmény – pl. bírálatok, 
szakvélemények elkészítése, joganyagok (törvények, rendeletek, európai uniós 
szabályozások stb.) véleményezésében való közreműködés, szabadalmak, 
szerkesztőbizottsági tagságok, nemzetközi szervezetekben való tagságok, 
együttműködések stb. –, a magyar tudományos élet szempontjából jelentős 
esemény): 

• A Debreceni Egyetem Kémiai Intézetének NMR laboratóriumai (DEBNMR,  
https://debnmr.unideb.hu/ ) egy 26 tagú európai konzorcium tagjaként 
HORIZON-INFRA-2021 pályázatot nyertek el „remote-NMR” címmel. A 
pályázat keretében távoli NMR spektrométereket lehet vezérelni és 
méréseket végezni fizikai jelenlét nélkül. Az irányító testület magyar tagjai Dr. 
E. Kövér Katalin és Dr. Batta Gyula.  

• Új, NMR fókuszú munkacsoportként megalakult az Analitikai és BioNMR 
Laboratórium: http://abnmr.elte.hu/ 

• A debreceni NMR laboratórium (DEBNMR) az NKFIH által kiválasztott TOP 50 
kiemelt infrastruktúra egyike lett. 
 

 
10. Kapcsolatok más szervezetekkel (ipari kapcsolatok, kutatás-fejlesztési 

együttműködések, civil szervezetekkel való együttműködések, oktatási 
intézményekkel való együttműködések, kulturális szervezetekkel való 
együttműködések, egyházakkal való együttműködések, bármilyen az előzőekben nem 
felsorolt társadalmi szervezetekkel való együttműködések)  
 ..........................................................................................................................................  
 
 

Az Akadémia közfeladatai - MTA Törvény 3. § (1)-(5)  
1. A tudományok művelésének, a tudományos kutatások végzésének, a tudományos könyv- és folyóirat-
kiadásnak a támogatása -  
3. § (1a) 2. Tudományos minősítési rendszer működtetése (egyéni és intézményi)  
3. § (1c) 3. A világban folyó és a hazai tudományos kutatások eredményeinek és irányainak rendszeres 
értékelése és javaslatok tétele  
3. § (1d) 4. Szakmai vélemény adása – tudományos tanácsadás - az Országgyűlés vagy a Kormány kérésére 3. § 
(1e) 5. A magyar nyelv fejlődésének és a tudomány magyar nyelven történő művelésének elősegítése  
3. § (1f) 6. A tudományos közélet tisztaságának, a tudományos kutatás és a tudományos véleménynyilvánítás 
szabadságának védelme  
3. § (1g) 7. Kapcsolattartás és megállapodások hazai, külföldi és nemzetközi tudományos intézményekkel és 
szervezetekkel – 
3. § (1h) 8. Kapcsolattartás a külföldön élő magyar nyelvű és tárgyú tudományos kutatások művelőivel, a 
határon túli magyar tudományosság támogatása  
3. § (1i) 9. Tudományos programok, konferenciák szervezése, pályázatok kiírása  
3. § (1j) 10. A tudományos kutatások eredményei társadalmi és gazdasági hasznosításának elősegítése  
3. § (1k) 11. Tudományos kutatócsoportok fenntartása felsőoktatási intézményekben, közgyűjteményekben, 
(főhivatású kutatóintézményekben), közreműködés az oktatásban, doktori (PhD) képzésben  
3. § (1l) 12. A tudományos utánpótlás segítése 
3. § (1m) 13. Tudományos osztályokat (tudományos bizottságokat, területi bizottságokat) alakít  
3. § (1n) 14. Nemzeti tudományos bibliográfiai adatbázis működtetése  
3. § (1o) 15. A fiatal kutatók tudományos életpályájának elősegítése  
3. § (1p) 16. A kutatók és a társadalom közötti kapcsolat erősítése  

https://debnmr.unideb.hu/
http://abnmr.elte.hu/


3. § (1q) 17. A tulajdonában lévő vagyonelemek használati jogának biztosítása az ELKH főhivatású kutatóhálózat 
tagjai számára  
3. § (1a) 18. Kétévenként beszámol az Országgyűlésnek 
3. § (2) 19. Évente tájékoztatja a Kormányt 
3. § (3) 20. A tájékoztatókhoz adatokat kér és dolgoz fel  
3. § (4)-(5) 


