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tartozik a DAB vezetıségének, szak- és 
munkabizottságainak név- és címjegy-
zékét összeállítani és kiadni, a bizottság 
honlapját felfrissíteni, aktualizálni, hogy 
a kapcsolattartás a régió szakemberei kö-
zött gördülékenyebb legyen. A korábbi-
nál nagyobb szerepet igyekszünk vállalni 
a pályázatok propagálása terén. Állandó 
tevékenységünk a határon túli kutatók 
segítése, közös rendezvények szervezése, 
a kapcsolatok elevenen tartása és erısí-
tése. Fontos feladatnak mutatkozik to-
vábbá a DAB székház állagának és inf-
rastruktúrájának javítása (új vetítıvászon  

beszerzése, az erkélyek felújítása, a nyí-
lászárók kicserélése, a székház kertjének 
megújítása, a vendégszobák jobb kihasz-
nálása céljából prospektus készítése, ál-
landó kiállítás szervezése). Mindez csa-
kis az MTA elnökségének és a terület 
önkormányzatainak segítıkészségével, 
valamint a tudományos közösség vala-
mennyi tagjának támogatásával és közös 
munkájával valósítható meg. Ennek re-
ményében zárjuk beszámolónkat, s kívá-
nunk a régió tudományos életében to-
vábbi sikereket és eredményeket. 

Bitskey István 
a DAB elnöke 

 
 

Fıtitkári beszámoló 
a DAB szakbizottságainak 2008. évi munkájáról 

(Elhangzott a DAB közgyőlésén 2009. február 25-én.) 
 
Tisztelt Közgyőlés! Hölgyeim és Uraim! 

A részletes szakbizottsági beszámo-
lók idıre elkészültek és azok szóbeli 
ös??szefoglalását a szakbizottsági elnö-
kök a DAB 2008. február 13-án tartott 
tanácsülésén ismertették. A DAB tanácsa 
a szakbizottságok tevékenységérıl szóló 
beszámolókat elfogadta. Most a jelenté-
sek koncentrált összefoglalását terjesz-
tem a Közgyőlés elé. A tisztújítás évére 
tekintettel jelentésemben minden szakbi-
zottság elnökségét megnevezem. 

A Nyelv- és irodalomtudományi Szak-
bizottság új elnöke: dr. Nyirkos István, 
régi-új titkára: dr. Takács Miklós. – A 
szakbizottság legnagyobb konferenciája a 
Nyugat megjelenésének századik évfor-
dulójához kapcsolódott neves hazai szak-
tekintélyek bevonásával. Az ıszi nyelv-
tudományi felolvasó ülések a szakma 
debreceni bemutatkozását tették lehetıvé, 
többek között fiatal kutatókét is. Ugya-
nígy a bemutatkozásra adott alkalmat az 

irodalomtudományi doktori iskola hallga-
tóinak a Fiatal Tudósok Fóruma. A szak-
bizottság fontosnak tekinti a különféle 
tudományos mőhelyek publikációinak 
megismertetését a szélesebb közvéle-
ménnyel és támogatják a nemzetközi 
kapcsolatokat erısítı kezdeménye-
zéseket, amilyen pl. a DE Néderlan-
disztikai Tanszék konferenciája volt. Ki-
emelt évfordulós ünnepi ülést tartottak 
Gorilovics Tivadar professzor 75. szüle-
tésnapja alkalmából. Hét rendezvényü-
kön 530 fı vett részt.  

A Bölcseleti, Mővészet- és Ókortu-
dományi Szakbizottság újra dr. Havas 
Lászlót választotta elnökévé. – Éves 
programjukban központi helyet kapott 
egyfelıl a Biblia és a reneszánsz évérıl 
való tudományos megemlékezés (2008. 
november 20.), másfelıl a Nyelvtudomá-
nyi Munkabizottsággal közös megrende-
zésben sorra kerülı a „Nyelv és kommu-
nikáció a múlt és a jelen Európájában” 
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címő konferencia (2008. november 13.), 
amely rámutatott arra, hogy a modern 
Európa elképzelhetetlen a múlt öröksége 
nélkül. Ez a szellemiség határozta meg 
együttmőködésüket a történész munkabi-
zottsággal is a Mátyás-konferencián, 
amely ugyancsak a reneszánsz évhez 
kapcsolódott. Segítették a Magyar Neo-
latin Egyesület debreceni és országos te-
vékenységét is, ahol részletesen bemu-
tatták a DAB és a DE neolatin kiadvá-
nyait (2008. március 28. – MTA Illyés 
Gyula Archívuma). Az Epigraphikai 
Munkabizottság részt vett az ELTE 
Ókortörténeti Tanszékével együtt-
mőködésben az „Appianos konferencia 
Hahn István emlékére“ címő rendezvény 
(Bp., 2008. október 13.) szervezésében. 
A Filozófiai Munkabizottság tevékeny-
sége egyrészt szervesen illeszkedett a 
Szakbizottság munkájába, másrészt önál-
lóan is rendezett tanácskozásokat, nem-
zetközi és hazai tudományos szemi-
náriumokat.  

A Jogi- és Közgazdaságtudományi 
Szakbizottság elnöke dr. Károlyi Géza. – 
A Közgazdaságtudományi Munkabizott-
ság sikeres elıadássorozatokat és konfe-
renciákat szervezett szoros együttmőkö-
désben a DE Közgazdaságtudományi Ka-
rával és a Magyar Közgazdasági Társa-
ság Hajdú-Bihar Megyei Szervezetével. 
Kiemelt téma volt a gazdaságpolitika. A 
Jogi Munkabizottság tovább folytatta az 
együttmőködést régiós partnereivel, elsı-
sorban a jogi szakmai kamarákkal és 
szervezetekkel, illetve a DE Interdiszcip-
lináris Továbbképzı és Kutatóintézeté-
vel. Több kerekasztal-beszélgetést és 
projekt-megbeszélést szerveztek. A Kri-
minológiai és Kriminalisztikai Munkabi-
zottság tudományos rendezvények, kon-
ferenciák szervezése mellett a civil szer-
vezetek lehetıségeit kutatta a bőnmeg-
elızésben és segítette a segítı szakmák 
szakembereinek és együttmőködésének 

összefogását. A Közgazdaságtudományi 
és a Jogi Munkabizottság a Nagyváradi 
Egyetem Közgazdaság-tudományi Kará-
val közösen európai uniós projektekben 
folyamatosan részt vesz. 

A Kémiai Szakbizottság új elnöke  
dr. Posta József, titkára dr. Czégény 
Ildikó. – A szakbizottság tagjai számos 
hazai és nemzetközi konferencián, szim-
póziumon vettek részt. A Mezıgazdasági 
Kémiai és Élelmiszerfeldolgozási Mun-
kabizottság „Szántóföldtıl a fogyasztói 
asztalig” címő rendezvényére a Magyar 
Tudomány Ünnepe rendezvénysorozatán 
számos érdeklıdı érkezett. A Szervetlen 
és Analitikai Munkabizottság a Magyar 
Spek-trokémiai Társasággal közösen 
rendezte meg az 51. Magyar Spektro-
kémiai Vándorgyőlést Nyíregyházán. Az 
Európai Régió elvárásainak megfelelıen 
a szakbizottság és munkabizottságai 
tartják a kapcsolatot az aradi, nagybá-
nyai, szatmári, nagyváradi, kolozsvári, 
nyitrai, zágrábi, újvidéki, kassai és ung-
vári egyetemmel. A DAB székházban 
került megrendezésre (2008. március 
28-29.) a IV. Kárpát-medencei Környe-
zettudományi Konferencia, ahol a hazai 
kutatókon kívül nagyszámú elıadó je-
lentkezett be a környezı országokból.  
A Kémiai Szakbizottság tagjai aktívan 
közremőködtek annak a petíciónak a 
megfogalmazásában és támogatásában, 
amelyben a természettudományos tantár-
gyak integrált oktatásának tervezete ellen 
emelték fel szavukat. 

A Környezettudományi Szakbizottság 
új elnöke dr. Barta Zoltán lett, titkára dr. 
Mikóné dr. Hamvas Márta. – Az elmúlt 
évben új munkabizottságot hoztak létre 
Megújuló Energiák Munkabizottság né-
ven. A szakbizottság sikeres rendezvé-
nyeket szervezett a határon túli magyar 
kollégák és társegyetemek oktatóinak be-
vonásával. A XXIX. OTDK Biológia 
Szekció decemberi kari rendezvényeinek 
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szervezésében és lebonyolításában a 
Környezettudományi Szakbizottság több 
munkabizottsági tagja is részt vállalt. Je-
lentıs feladat volt az MSc szakok akkre-
ditálása, közöttük is a Debrecenben indí-
tásra kerülı Hidrobiológus MSc szak 
akkreditációja és a szakindítás elıkészí-
tése (szervezıi a Vízi Ökológiai Munka-
bizottság tagjai). A rendezvények közül 
kiemelkedett a több szervezettel együtt 
tartott „IV. Kárpát-medencei Környezet-
tudományi Konferencia” (2008. március 
28-29.), a szép részvétel mellett a konfe-
rencia sikerességét bizonyítja, hogy az 
elhangzott izgalmas elıadások anyaga 
kétkötetes, szép kiállítású konferencia-
kiadványban jelent meg. Megszervezték 
a XXXV. Környezetvédelmi Világnapot is, 
és hetedik alkalommal rendezték meg a 
Felsıoktatási Környezettani Képzési An-
kétot (2008. november 7-8.). 

A Matematikai és Fizikai Szak-
bizottság új elnöke: dr. Molnár Lajos, 
titkára: dr. Kovács András. – A Mate-
matikai Munkabizottság idén egy 
nemzetközi workshop-ot és egy, a Tudo-
mány Ünnepéhez kapcsolódó, a tudo-
mányt népszerősítı rendezvényt szerve-
zett. A terület szakemberei közül számo-
san folytattak nem szervezett keretek 
között tudományos együttmőködést hatá-
rainkon túli magyar kutatókkal és a 
környezı országok matematikusaival. A 
Fizikai Munkabizottság a „Fizikusna-
pok”-hoz kapcsolódva immár hagyo-
mányként szervezett a tudományt népsze-
rősítı alkalmakat középiskolások szá-
mára. Emellett két igen sikeres 
nemzetközi konferenciát is rendeztek.  
A legtöbb rendezvény szervezése az 
Informatikai Munkabizottsághoz kötıdik. 
Idén is kétszer rendezték meg a „Gyires 
Béla Informatikai Napok”-at, csakúgy 
mint az „Informatikai Szakmai Napok”-
at. Ezek mellett több, az informatika 
oktatásával illetve az informatika gyakor-

lati alkalmazásaival kapcsolatos fórumot 
és két nemzetközi konferenciát is 
szerveztek. A munkabizottságnak elsı-
sorban Ukrajna, Románia, Horvátország 
és Ausztria kutatóival volt tudományos 
kapcsolata.  

A Mezıgazdasági Szakbizottság újra 
megválasztotta elnökének dr. Nemessályi 
Zsoltot, titkára: dr. Sárvári Mihály lett. – 
A szakbizottság kiemelkedı rendezvénye 
a Magyar Tudomány Ünnepéhez kap-
csolódott: „Borúra Derő” címmel törté-
neti áttekintésre került sor a Szakbizott-
ság 1976-os megalakulásától napjainkig. 
(A rendezvényrıl készült videofelvétel 
megtalálható a DAB honlapján.) A Szak-
bizottság legfontosabb tevékenységei: 
Tudósfórumok a mezıgazdaság- és vi-
dékfejlesztésrıl; Tudomány és gyakorlat  
az Észak-Alföldi Régió mezıgazdaságá-
ban; Regionális és akadémiai kapcsolatok 
ápolása; Agrárkutatás; Agrár-felsıokta-
tás; Tudósjelöltek nevelése. 2008-ban a 
tudomány és a gyakorlat összefüggésé-
ben a „Mezıgazdaság támogatása” került 
vezetı helyre. A Szakbizottság azért 
tőzte napirendre a témát, mert az EU a 
következı 5 évben a jelenlegi támogatási 
szisztéma helyett az egységes farmtámo-
gatást kívánja bevezetni. A Szakbizottság 
7 Munkabizottsága 2008-ban rendezvé-
nyei többségét a „140 éves a debreceni 
gazdasági és agrár felsıoktatás” ünnepi 
programsorozathoz kapcsolta. 

A Mőszaki Szakbizottság újra elnök-
nek választotta dr. Pokorádi Lászlót. – A 
szakbizottság 2008-ban folytatta az utób-
bi évek „építkezését”, bár látványos 
eredmények nem születtek. A szakbizott-
ság a tárgyévben is megrendezte a „Mő-
szaki Tudomány az Észak-Alföldi Régió-
ban” címő konferenciát, amely bemutat-
kozási lehetıséget adott a régió mőszaki 
tudományos mőhelyeinek. A rendezvé-
nyen képviseltette magát a Miskolci 
Egyetem oktatóin keresztül a Miskolci 
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Akadémiai Bizottság is. Tovább folyta-
tódott a szakbizottság elektronikus kiad-
ványának a Mőszaki füzetek-nek a meg-
jelenése. A szakbizottság tagjai több ha-
zai, illetve külföldi tudományos konfe-
rencián vettek részt mint szervezık vagy 
elıadók. Ezek közül különösen említésre 
méltó az Erdélyi Múzeum Egyesülettel és 
a Kolozsvári Akadémiai Bizottsággal 
való kapcsolat.  

A Nevelés-, Mővelıdéstudományi és 
Pszichológiai Szakbizottság újra elnök-
nek választotta dr. Szabó László Tamást, 
titkára pedig ismételten Fenyı Imre ma-
radt. – A tárgyév eseményei során a szak-
bizottság foglalkozott a régió meghatá-
rozó felsıoktatási intézményének, a Deb-
receni Egyetem Tanárképzı Intézetének 
gyakorló helyeivel, a hallgatók gyakorlati 
képzését végzı debreceni iskolák törté-
netével. A harmadfokú képzés szerepe a 
regionális átalakulásban (TERD) címő 
nemzetközi konferencia aktuális témákra 
koncentrált, mint a társadalmi mobilitás 
kérdései, a felnıttképzés és a munkaerı-
piac összefüggései vagy a felsıoktatási 
együttmőködések lehetısége és szüksé-
gessége. A Szakbizottság munkáját mind 
nagyobb mértékben jellemzi a regi-
onalitás elvének érvényesítésére való 
törekvés. Ezt bizonyítja a bizottság ku-
tatócsoportjainak összetétele, és konfe-
renciáinak meghívott elıadói is. Jó kap-
csolatuk tovább mélyült és erısödött a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kuta-
tókkal, elsısorban a Nyíregyházi Fıis-
kola munkatársaival.  

Az I. Orvostudományi- és Biológiai 
Szakbizottság a leköszönı dr. Leövey 
András elnököt tiszteletbeli elnöknek 
választotta meg. Az új elnök dr. Balla 
György lett, alelnök dr. Nagy Endre, tit-
kár: dr. Ujhelyi László. – Több kisebb 
mellett 11 nagyobb rendezvényükön 3804  
fı vett részt. Ezek között több rendezvé-
nyen határon túli magyarok, valamint 

norvég, dán, osztrák, francia, ausztrál és 
Egyesült Államok-beli résztvevık is aktí-
van szerepeltek. A 14 munkabizottság 
által rendezett tudományos, ill. tovább-
képzı elıadássorozatokon a tudományos 
élet képviselıi mellett gyakorló orvosok 
és gyógyszerészek vettek részt. Legna-
gyobb érdeklıdésre a Kardiológiai Mun-
kacsoport továbbképzésként is szolgáló 
éves rendezvénye tartott számot, melyre 
1400 résztvevıt regisztráltak. A már ha-
gyományossá vált Nephrologiai Napok 
rendezvényére az ország minden részébıl 
és határon túlról is érkeztek résztvevık 
(háziorvosok, szakorvosok, kutatók), a 
részvétel elérte az 1300 fıt. A Magyar 
Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Tár-
saság X. Továbbképzı Kongres??szusán 
az érdeklıdık száma ismételten megha-
ladta az 500 fıt. A Kisérletes Farmako-
lógiai Munkabizottság a biomarker kuta-
tás eredményeirıl számolt be a dohány-
zás okozta tüdıbetegségekben. A Neph-
rologiai és Hypertonia Munkabizottság 
ismertette a Debreceni Nephrologiai Is-
kola és a Szabadgyök Laboratórium ku-
tatási eredményeit, és számot adott a 
szervpótló kezelésekben elért fejlıdésrıl. 
Az Orvostörténeti Munkabizottság tag-
jainak közremőködésével a debreceni or-
vosképzés megindulásának 90 éves jubi-
leuma alkalmából impozáns megemlé-
kezı kötet látott napvilágot. Négy orszá-
gos és két nemzetközi konferenciát ren-
deztek. Szoros regionális együttmőködést 
valósított meg a Neonatologiai Munkabi-
zottság a Miskolci Akadémiai Bizottság 
testvérszervezetével. Közvetlen kapcso-
latot tartanak fenn a Marosvásárhelyi 
Egyetem Endokrinologiai Tanszékével. A 
Kardiologiai Munkabizottság tagjai aktí-
van vettek részt szomszéd országok nem-
zeti kongresszusain, ami lehetıséget te- 
remtett a szlovák, cseh, szerb, görög, 
norvég és kanadai kollegáikkal fenntar-
tott kapcsolatok fejlesztésére.  
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A II. Orvostudományi- és Biológiai 
Szakbizottság újra megválasztotta elnö-
kének dr. Hunyadi Jánost és titkárnak dr. 
Maródi Lászlót. – A célul kitőzött inter-
diszciplináris megjelenést rendezvényeik 
keretén belül sikerült megvalósítaniuk, 
csakúgy, mint azt a célt, hogy a tudomá-
nyos igényességgel vizsgált kérdések 
gyakorlati orientáltságúak legyenek és a 
tudományterület fejlesztése mellett az 
ismeretterjesztés nemes értelmében szol-
gálják a közvélemény formálását. Az 
együttmőködések jelentıs része regioná-
lis részvétel keretében valósult meg. 
Nemcsak az Észak-Alföld régióhoz tar-
tozó három megye, hanem az Észak-Ma-
gyarország Eurorégió megyéiben mő-
ködı tudományos mőhelyek aktív bevo-
násával. A nemzetközi együttmőködés 
terén kiemelkedı volt az Immunológiai, 
Infektológiai és Onkológiai Munkabizott-
ság aktivitása.  

A Társadalom- és Történettudományi 
Szakbizottság új elnöke dr. Barta János, 
titkára pedig Murányi István lett. A 
Szakbizottság 2008-ban is a munkabi-
zottságokban zajló munkát tekintette leg-
fontosabb feladatának. A munkabizottsá-
gok tervei között elsısorban az adott 
diszciplinához kapcsolódó konferenciák 
és tudományos rendezvények szerepel-
tek, melyek többsége sikerrel megvaló-
sult. A konferenciák és elıadássorozatok 
jelentıs része nemzetközi együttmőködés 
keretén belül zajlott. A munkabizottsá-
gok rendezvényeit két esetben konferen-
cia- illetve tanulmánykötet megjelenése 
egészítette ki. A regionális szakmai kap-

csolatok tovább erısödtek. A munkabi-
zottságok munkáját intenzív nemzetközi 
kapcsolatok jellemezték 2008-ban. A 
szervezett konferenciákon és rendezvé-
nyeken túl, különösen a Politikatudomá-
nyi Munkabizottság tevékenységét jelle-
mezte a szélesebb értelemben vett tudo-
mányos közéletet is érintı tevékenység. 
A munkabizottságok 2008-ban 16 ren-
dezvényt szerveztek (köztük 4 nemzet-
közi konferenciát). A rendezvényeken 
elıadók száma 110 fı, a résztvevık szá-
ma 925 fı volt, összesen 1035 fı.  

A DAB elnöksége nevében ıszinte 
tisztelettel mondok köszönetet a lekö-
szönt szakbizottsági elnökök és titkárok, 
illetve számos munkabizottsági elnök és 
titkár odaadó és aktív munkájáért, amely-
lyel vezették a bizottságokat. További 
oktató és kutató munkájukhoz sok sikert 
kívánok. Az újonnan megválasztott elnö-
kök és titkárok munkája elé jó re-
ménységgel tekintünk, számítunk segít-
ségükre és jó munkát kívánunk min-
dannyiójuknak! 

Jelentésem zárásaként bejelentem, 
hogy a DAB 12 szakbizottságának 75 
munkabizottságában összesen 154 ren-
dezvény volt, amelyeken a résztvevık 
száma összesen 13.448 fı volt. 

A Közgyőlés tagjainak megtisztelı 
figyelmét megköszönve, kérem, hogy a 
szakbizottságok 2008. évben végzett 
munkájáról adott összefoglalót szíves-
kedjenek elfogadni. 

Fekete Károly 
a DAB fıtitkára 


