Beszámoló
Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) Kémiai Szakosztályának
2020.október 30-án online lezajlott XXVI. Nemzetközi Vegyészkonferenciájáról.
Az EMT idei vegyészkonferenciáját ezúttal, a Covid-19 pandémia miatt, „virtuálisan” a
Google Meet platform használatával rendezték. A rendezvény szervezői az EMT Kémiai
Szakosztálya és a Babes-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) Magyar Kémia és
Vegyészmérnöki Intézet voltak.
A Konferencián 57-en tartottak szóbeli előadást vagy szerepeltek poszterrel. Az 57 szereplő
kutatóhely szerinti számszerű megoszlása a következő volt: Babes-Bolyai
Tudományegyetem (16), Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (14),
Debreceni Egyetem (12), Pécsi Tudományegyetem (5), Sapientia (3), Pannon Egyetem (3),
Szegedi Tudományegyetem (2), Szent István Egyetem (1) és TTK (1).
A több mint negyedévszázados múltra visszatekintő konferencia hagyományt teremtett, a
magyar-nyelvű vegyésztársadalom egyik legfontosabb rendezvényévé vált, s most már
bízvást remélhetjük, hogy a jövőben is fennmarad, és ezután is betölti az erdélyi/romániai
és magyarországi kémikusok évenkénti tapasztaltcseréjének, 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. A 2012-ben az EMT Kémiai Szakosztálya és az MTA Kémiai
Tudományok Osztálya (KTO) között létrejött együttműködési szerződés keretében a KTO
tagjai továbbra is plenáris előadásokra kapnak meghívást a vegyészkonferencia rendezőitől.
A KTO képviseletében Joó Ferenc és Huszthy Péter rendes tagok, valamint Hohmann Judit
és Nyulászi László levelező tagok vettek részt a konferencián. Hohmann Judit és Nyulászi
László plenáris előadást tartott. Joó Ferenc és Huszthy Péter ezen kívül több előadásnak,
illetve poszternek volt társszerzője. A harmadik plenáris előadó Kilár Ferenc professzor (az
MTA doktora, Pécsi Tudományegyetem) volt.
A XXVI. Vegyészkonferencián 10 szekció előadásra került sor.
A „doktorandusz-plénumon” 18 előadás hangzott el. A konferencia programján ezen kívül
14 poszter, illetve 12 „diák-poszter” bemutatására is sor került. A doktoranduszok 10
perces előadásokban, míg az egyetemi hallgatók diák-posztereken és azok 5 perces szóbeli
ismertetésével mutathatták be kutatási eredményeiket és a legjobb előadások és poszterek,
amelyeket bíráló bizottság értékelt, díjazásban részesültek.
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