
adminisztratív partner keresése) megírtam a pályázatot, és mit
tesz Isten, a SC kazáni ülésén az USA-val szemben nyertünk. A
lebonyolításban az MKE segítségét kértem, és a napi teendőkben
közvetlen csapatomra (Bálint Erikára, Kiss Nórára és Bagi Péter-
re, valamint a többi fiatalra) kívántam támaszkodni. A Tudomá-
nyos Bizottságba minden hazai szerves kémikust bevontam, aki-
nek köze van a foszforkémiához, így ábécé sorrendben Bakos Jó-
zsefet, Frank Évát, Fülöp Ferencet, Greiner Istvánt (Richter Nyrt.),
Huszthy Pétert, Kollár Lászlót, Milen Mátyást, Mucsi Zoltánt,
Nyulászi Lászlót, Petneházy Imrét, Skodáné Földes Ritát, Tőke
Lászlót és Wölfling Jánost. A Chinoin–Sanofit Dombrády Zsolt,
az Egis/Serviert Volk Balázs és Blaskó Gábor képviselte. A konfe-
renciát az április 26-án elhunyt Petneházy Imre professzor emlé-
kének szenteltük, aki a hazai P-kémia megalapítója.

Összességében közel 300 résztvevő volt 26 országból. 10 plená-
ris, 40 „keynote” és 100 „short oral” előadást tartalmazott a
program, és – két szekcióban – 130 poszter szerepelt. Az ICPC-k
hagyományosan hosszú rendezvények, általában vasárnap kez-
dődnek és pénteken fejeződnek be. Újításnak számított, hogy va-
sárnap délután – a „get together party” előtt – Hargittai István
professzor „Scientific Budapest” címmel nagy sikerű 0. plenáris
előadást tartott, amin a társszerző, Hargittai Magdolna profesz-
szor is megjelent. Sőt, a hasonló című könyv megvehető volt a
konferencia ideje alatt. Egyébként az ICPC-k közönsége nagyrészt
összeszokott társaság, persze mindig vannak, akik már kiöreg-
szenek, de mindig jönnek fiatalok. Jómagam 2. generációs részt-
vevő vagyok, aki több mint 30 éve járok erre a konferenciára. A
korábbi események, amelyeken már magam is részt vettem Tal-
linban, Toulouse-ban, Jeruzsálemben, Cincinnatiban, Sendaiban,
Birminghamben, Xiamenben, Wrocławban, Rotterdamban, Dub-
linban és Kazánban voltak. 

A hétfői megnyitóünnepségen sorrendben Simonné Sarkadi
Livia (MKE), Nagy József (BME, dékán), Frank H. Ebetino és
Charles McKenna (SC-elnök és -társelnök), jómagam, Nyulászi
László (Tudományos Bizottság) és Horvai György (IUPAC) kö-
szöntötték a résztvevőket, átvettem a rendezés jogával járó „ván-
dorkupát” (ami egy faragott fakép alkimistákról), és utána bein-
dultak a plenárisok, 3 párhuzamos szekcióban a keynote-ok és a
short oral előadások, melyeket kávészünetek és egy hosszú ebéd-
szünet szakított meg. El kell ismerni, hogy Androsits Beáta és
csapata, akik közül Schenker Beatrixot külön is meg kell említe-
nem, nagyon színvonalas „hadtáp”-ellátásról gondoskodott a Ho-
tel Flamencóban. A szomszédos Szent Imre Gimnázium Díszter-

KITÜNTETÉSEK

ChemPubSoc-díjazottak 
a EuCheMS 7. kongresszusán
Az európai kémiai társaságok 2015-ban hozták létre a ChemPub-
Soc Fellow díjat azon kémikus kutatók elismerésére, akik tudo-

mányos munkájukkal hosszú időn ke-
resztül szolgálták az európai szellemi-
séget, és ezt a EuCheMS folyóirataiban
való folyamatos publikációs és bírálati
tevékenységükkel is érvényre juttatták.
A díjat a 16 európai kémiai társaság je-
lölései alapján, a ChemPubSoc szerkesz-
tőbizottságaival egyetértésben ítélik
oda. Idén 37 vezető kémikust tüntettek

ki, köztük a magyar Fülöp Ferenc akadémikust, a Szegedi Tudo-
mányegyetem egyetemi tanárát. 

A díjakat ünnepi ülés és a díjazottak részére adott fogadás ke-
retében a EuCheMS 7. kongresszusán adták át Liverpoolban 2018.
augusztus 28-án.

Gratulálunk a kitüntetetteknek, különösen Fülöp Ferenc aka-
démikusnak, akinek további sok sikert kívánunk munkájához!

KT

Állami kitüntetések
Augusztus 20-a alkalmából kiemelkedő színvonalú
munkája elismeréseként Magyar Érdemrend Tisz-
tikereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült
Martinek Tamás, a Magyar Tudományos Akadé-
mia doktora, a Szegedi Tudományegyetem egyete-
mi tanára, volt közkapcsolati rektorhelyettese; Ma-
gyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitünte-
tésben részesült Deák György, a Debreceni Egye-
tem Természettudományi és Technológiai Kara Al-
kalmazott Kémiai Tanszékének egyetemi docense.

TUDOMÁNYOS ÉLET

22. International Conference on
Phosphorus Chemistry (ICPC) 
Budapest, 2018. július 8–13.

Ebben a kis összefoglalásban
a 22. Nemzetközi Foszfor-
kémiai Konferenciáról szá-
molok be, amelyet az MKE
segítségével rendeztünk meg.

Valahogy már régebben
megéreztem, hogy erre egy-
szer lehetőségünk lesz, hisz
az elmúlt évtizedben több

prominens P-kémikus célozgatott rá személyes megkeresések so-
rán. Akkor vált élessé a helyzet, amikor 2015-ben beválasztottak
a Steering Comittee-be (SC), majd később, a kazáni konferencia
előtt javasolták, hogy pályázzon Budapest a 22. ICPC megrende-
zésére. Alapos megfontolás és előkészületek után (szponzorok és
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A 2016-os kazáni konferencia társelnöke, Andrey Karasik átadja
Keglevich Györgynek a staféta alkimista-képet
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mében rendezett poszterszekciók szervezője Bálint Erika volt.
Kedden este Hajós György professzor tartott nagyszabású orgo-
nakoncertet a Szent Imre-templomban. A SC ülésének szerda es-
ti lebonyolítása komoly kihívást jelentett nekem, mint soros el-
nöknek, ugyanis 4 ajánlat is érkezett a következő konferencia
megrendezésére: jelentkezett Kína (Ningbo), India (Jaipur), Len-
gyelország (Czȩstochowa) és az USA (Dallas). Bonyolította a hely-
zetet, hogy néhány dominánsabb SC-tag először a konferencia
gyakoriságát 2 évről 3 évre akarta módosítani, majd amikor ez
nem ment, a páros évről a páratlan évekre kívánták áttenni.
Hosszas vita és szavazások után az lett az eredmény, hogy 2020-
ban Kínában, majd 2021-ben Lengyelországban találkozunk. Az
ülésen Kiss Nóra Zsuzsa volt a segítségemre. Nem is tudtunk
minden fontos dolgot megbeszélni, mert a tagok egy része az az-
napi angol–horvát focimeccs közvetítésére sietett. 

Minden hazai szenior P-kémikusnak megadtam a lehetőséget,
hogy komolyabb előadást tartson, Skodáné Földes Rita és Nyulá-
szi László élt a lehetőséggel. Örömömre szolgált, hogy a fiatal ok-
tatókollégák, sőt, a szenior doktoránsaink előadásait is be tud-
tuk szorítani a programba. Ezen a konferencián évtizedek óta
szokás, hogy a „proceedings”-ek megjelennek a Phosphorus, Sul-
fur, Silicon, and the Related Elements folyóiratban. Sőt, sikerült
elérnünk, hogy a plenárisok és keynote-ok teljes verzióban meg-
jelenhessenek a Pure and Applied Chemistry-ben (aminek az im-
paktfaktora 5 körül van), hiszen – pályázatunk alapján – meg-
kaptuk az IUPAC hivatalos „endorsement”-jét. 

Csütörtökön volt a kirándulás és a bankett. Buszokkal men-
tünk Visegrádra, ahol egy Salamon-torony fölötti várjátékon vet-
tünk részt, majd egy csodálatos vacsorát költöttünk el. Visszafe-
lé a Táncsics nevű hajón ereszkedtünk le a Dunán. A kirándulók
egyik része az esti parti fényekben gyönyörködött, a bátrabbak

meg a hajó gyomrában bulizhattak. Mindezt ingyenes sör és üdí-
tő kíséretében. Mondhatni, hogy ez a program is méltó része volt
a konferenciának. A pénteki záróünnepségen az SC társelnökei
méltatták a budapesti rendezvényt, majd magam is felolvastam
rövid értékelésemet. Utána Nyulászi professzor, Kiss Nóra Zsuzsa
és Bagi Péter szóltak még röviden, és Bálint Erika ismertette a
poszterverseny eredményét. A díjak között volt egy Molecules-
beli ingyenes közlési lehetőség az általam szerkesztett 3. Orga-
nophosphorus célszámban (normálisan 600 eFt), 3 db általunk
szerkesztett/írt „Organophosphorus Chemistry – Novel Develop-
ments” könyvpéldány és egy „Budapest Scientific” könyv. Vége-
zetül a következő konferenciák elnökei szóltak néhány szót. 

Összességében elmondható, hogy minden jól sikerült, és a ki-
sebb, menet közben felmerülő problémákat orvosolni tudtuk. Kö-
szönet az MKE vezetőségének, a szponzoroknak (Richter, Solvay,
Chinoin–Sanofi, Egis, De Gruyter, Molecules és IUPAC) és külön
hála művészi fotográfusunknak, Philip Jánosnak, aki mindenhol
ott volt. Keglevich György

36. National Medicinal Chemistry
Symposium
Nashville, 2018. április 29. – május 3.

Az IUPAC Gyógyszerkémiai Bizottság ülése 
(2018. április 28.)

A bizottság vezetését Gerd Schnorrenberg vette át. A titkár funk-
cióját Balu Balasubramanian látja el. Az ülésen a képen látható

nyolc fő vett részt. A titkár és az elnök mellett az első sorban John
Proudfoot és Fischer János, a hátsó sorban Wayne E. Childers,
Tom Perun, Paul Erhardt és Michael Liebman látható.

Az ülésen beszámoltam a 2018. évi IUPAC–Richter Díjról. A
nemzetközi díj kiírására nyolc jelölés érkezett. A 10 tagú nemzet-
közi zsűri az amerikai Peter Grootenhuisnak ítélte a díjat, mely-
nek átadására a konferencián került sor.

Megjelent a Successful Drug Discovery 3. kötete, amely 15 fe-
jezetben tárgyalja az újabb gyógyszerfelfedezések általános as-
pektusait, gyógyszerosztály- és esettanulmányait. 

Újabb projektjavaslatot készít elő Wayne E. Childers a gyógy-
szerkémiai oktatásról. Michael Liebman a sikertelen fázis-III kli-
nikai kipróbálásokról készít tanulmányt.

Az Amerikai Kémiai Társaság (ACS) 
36. gyógyszerkémiai konferenciája

A kétévenként megrendezett konferencián a kb. 300 résztvevő
túlnyomó többsége amerikai volt. A konferenciát Craig Lindsley
(Vanderbilt Center for Neuroscience Drug Discovery, Vanderbilt
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A pazar vacsora

A záróünnepség szónokai
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