Beszámoló
az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) Kémia Szakosztályának 2018. október 24-27. között
lezajlott XXIV. Nemzetközi Vegyészkonferenciájáról.
Az EMT idei vegyészkonferenciáját ezúttal Szovátafürdőn, az Aluniş Hotelben rendezték. A rendezvény szervezője az
EMT Kémia Szakosztálya volt.
A 177 résztvevőből 103 fő magyarországi (egyetemi, akadémiai, ipari kutatóhelyek és vállalatok) szakemberekből,
doktoranduszokból és egyetemi vegyészhallgatókból, 64 fő erdélyi kémikusokból és diákokból állt.
A konferencia első napján a résztvevők kiránduláson vettek részt a parajdi sóbányában, Erdőszentgyörgyön
(Rhédey-kastély, református templom) és Szovátafürdőn (Medve tó és környéke).
Az erdélyiek többsége – érthető módon – a Babeș-Bolyai (35) és Sapientia (20) egyetemeket képviselte, de a Nagyváradi
Egyetem (2) is küldött résztvevőket. Néhány további romániai vállalat, illetve intézmény (Provitam Egyesület, Nemzeti
Izotóp-Molekulatechn. Kutató-Fejlesztő Intézet) képviselői is részt vettek a konferencián. A magyarországi résztvevők
közül legtöbben a Debreceni Egyetemről (23) a Szegedi Tudományegyetemről (17) és a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetemről (12) és a Pécsi Tudományegytemről (11) vettek részt a konferencián, de a PE, az
ELTE, a SZIE is képviseltette magát előadásokkal. Továbbá 3 vállalat (BorsodChem Zrt., Kischemicals Gyártó és
Kereskedelmi Kft., MOL Nyrt.) is küldött résztvevőket. A több mint két évtizedes múltra visszatekintő rendezvény
hagyományt teremtett, a magyar nyelvű vegyésztársadalom egyik legfontosabb intézményévé vált, s most már bízvást
remélhetjük, hogy jelen formájában, vagy esetleg a lényeget nem érintő változtatásokkal, de a jövőben is fennmarad, és
ezután is betölti az erdélyi/romániai és magyarországi kémikusok évenkénti ismerkedésének, találkozásának,
tapasztalatcseréjének, kapcsolatteremtő-, illetve építő fórumának szerepét. Fennmaradásának biztosításához garancia a
Magyar Tudományos Akadémia (MTA), a Magyar Kémikusok Egyesülete (MKE) és a Magyar Természettudományi
Társulat (MTT) támogatása és képviselőinek hivatalos részvétele a konferenciákon. Az MTA Kémiai Tudományok
Osztályának (KTO) képviseletében Hudecz Ferenc és Joó Ferenc rendes tagok, Mezey Pál külső tag és Huszthy Péter
levelező tag vettek részt a konferencián. Hudecz Ferenc és Mezey Pál plenáris, Joó Ferenc pedig szekció előadást
tartott. Joó Ferenc ezen kívül több előadásnak, illetve poszternek volt társszerzője. Huszthy Péter ugyancsak több
előadásnak, illetve poszternek volt társszerzője. A másik két plenáris előadó Keglevich György (a kémiai tudomány
doktora, BME) és Tóth Gábor (az MTA doktora, SzTE) professzor volt. Itt szeretném megjegyezni, hogy mindkét
professzor szervezetileg is szorosan kapcsolódik az MTA KTO-hoz, mert Keglevich professzor az MTA Szerves és
Biomolekuláris Kémiai Tudományos Bizottságának tagja, Tóth professzor pedig az MTA Peptidkémiai
Munkabizottságának elnöke.
A 2012-ben az EMT Kémia Szakosztálya és az MTA KTO között létrejött együttműködési szerződés keretében a KTO
tagjai, elsősorban az újonnan megválasztott levelező és rendes tagok továbbra is plenáris előadásokra kapnak meghívást
a vegyészkonferencia rendezőitől.
A Magyar Kémikusok Egyesülete hagyományosan díjakat (részvétel magyarországi tudományos rendezvényeken)
ajánlott fel a zsűrik által legjobbnak ítélt előadások és poszterek szerzőinek. Az Egyesület elnöke Simonné Sarkadi Lívia
professzorhölgy ezúttal is résztvevője volt a rendezvénynek.
A XXIV. Vegyészkonferencián 4 plenáris és 26 szekció előadásra került sor. A „doktorandusz-plénumon” 33 előadás
hangzott el. A konferencia programján ezen kívül 40 poszter, illetve 22 diák-poszter bemutatása is szerepelt. A
doktoranduszok 10 perces előadásokban, míg az egyetemi hallgatók diák-posztereken mutathatják be kutatási
eredményeiket és a legjobb előadások és poszterek, amelyeket bíráló bizottság értékel, díjazásban részesülnek.
Budapest, 2018. október 28.
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