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konferenciákat, így pl. a Richter 

Gedeon Vegyészeti Gyár, a Servier 

Kutatóintézet, a TEVA Gyógyszer-

gyár, a Biomedica Hungária Kft., a 

Vesebetegek Életminőségéért Ala-

pítvány, a Tudomány a Környeze-

tünkért Közhasznú Alapítvány. 

Köszönet illeti továbbá régiónk 

tudományos közösségének mind-

azon tagjait, akik az elmúlt évben 

hozzájárultak programjaink ered-

ményes lebonyolításához.  

2014 évi terveink, tudomá-

nyos rendezvényeink csakis a kü-

lönböző kutatási területek és közéle-

ti intézmények együttműködésével, 

az eddigi eredményekre építve vál-

hatnak valóra. Ehhez kívánok a 

régió valamennyi szakemberének, 

tudományos kutatójának és intéz-

ményének további sikereket, kívá-

nom, hogy az előttünk álló év a 

mögöttünk hagyottnál is eredmé-

nyesebb legyen. 

Bitskey István 

 

 

 

 

 

 

Főtitkári beszámoló a DAB szakbizottságainak  

2013. évi munkájáról
*) 

 

 

1. A Bölcseleti, Művészet- és Ókor-

tudományi Szakbizottság megemlé-

kezett a Milánói Edictum 1700 éves 

évfordulójáról és a Debreceni Re-

formátus Kollégium fennállásának 

475. évfordulójáról. Tudományhó-

napi rendezvényük A velünk élő 

antik és keresztény erények című 

konferencia volt a 100 éve született 

Szabó Árpád akadémikus, a 10 éve 

elhunyt Kádár Zoltán művészettör-

ténész, illetve a kilencvenéves 

Thomas Köves-Zulauf professzor 

tiszteletére. Az identitás és az önbe- 

 
)

  Elhangzott a MTA Debreceni Terü-

leti Bizottságának 2014. február 26-án 

tartott közgyűlésén 
 

csülés kérdéskörét egy háromnapos 

nemzetközi konferencián vizsgálták 

(Identity and Self-respect).  

2. Az I. számú Orvostudo-

mányi- és Biológiai Szakbizottság 

2013-ban két munkabizottsággal 

bővült. A Reumatológiai, Trauma-

tológiai és Ortopédiai Munkabizott-

ság ikerrégiós (Borsod, Hajdú, He-

ves, Szabolcs, Szolnok) kordináló 

szerepet játszik a mozgásszervi 

betegek komplex ellátásában. Az 

Angiologiai Munkabizottság meg-

alakulását a legszélesebb körű 

interdiszciplinaritás jellemezte. A 

Trombózis és Hemosztázis Munka-

bizottság névváltoztatást kért a tag-

ság szakmai összetételének bővülé-

se miatt, a továbbiakban Hematoló-

giai és Hemosztázis Munkabizott-

ság néven kívánja munkáját folytat-

ni.  A 17 munkabizottság tovább-
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képző előadássorozatai közül a leg-

nagyobb érdeklődésre a Kardioló-

giai Napok, a Debreceni 

Nephrológiai Napok és a Magyar 

Kísérletes és Klinikai Farmakológi-

ai Társaság továbbképző kongresz-

szusa tartott számot.  

3. A II. számú Orvostudo-

mányi és Biológiai Szakbizottság 
munkabizottságai öt jelentősebb 

rendezvényen ismertették szakterü-

letük kutatási eredményeit. Új szín-

folt volt az egészségmegőrző és 

táplálkozástudományi profil mar-

káns megjelenése a Szakbizottság-

ban. A kutatás és a klinikum kap-

csolatának erősítése számos tudo-

mányos ülés és szakmai program 

keretében valósult meg. A szakbi-

zottsági jelentés két kiemelkedő 

látogatottságú rendezvényt említ: a 

Sport és Mozgás-biológiai Munka-

bizottság társszervezőként vett részt 

a „Terítéken az egészség – orvosság 

a konyhából” című tudományos ülés 

megszervezésében. A Stomatológiai 

Munkabizottság megrendezte a XIV. 

Fogászati Napokat és a Magyar 

Gyermekfogászati és Fogszabályo-

zási Társaság VI. Tóth Pál Vándor-

gyűlését. 

4. Az Irodalom- és Nyelv-

tudományi Szakbizottság rendezvé-

nyei megmutatták, hogy a nyelv- és 

irodalomtudomány egyaránt képes 

párbeszédbe lépni más tudomány-

ágakkal illetve más országok aka-

démiai közéletével is, amint az a 

nagyobb hazai egyetemek számító-

gépes nyelvészettel foglalkozó 

szakembereinek workshopján is 

megmutatkozott (Workshop on 

crossmodality and multimodality). 

Két kultúra vonzásában címmel 

ünnepelték a nyolcvanéves 

Gorilovics Tivadar professzort. 

Több könyvbemutatót is tartottak, 

megrendezték a XXV. Finnugor 

Szemináriumot és egy TÁMOP-

projekt segítségével idén is össze-

hívták a Fiatal Irodalmárok Fóru-

mát. A Weöres Sándor-centenárium 

alkalmából emlékkonferenciát, 

Weöres-versmaratont és irodalmi 

estet szerveztek. Az egyetem Hat-

vani István Szakkollégiumának 13 

hallgatója mutatta be kutatási ered-

ményeit. A Szakbizottság szoros 

kapcsolatot tart fenn a Nyíregyházi 

Főiskolával és a határon túli köz-

pontokkal. 

5. A Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Szakbizottság akti-

vitása a gazdasági, pénzügyi, mű-

szaki, repüléstudományi, vidékfej-

lesztési, tájökológiai tudományterü-

letektől, a vallástörténeten, népraj-

zon, irodalomtudományon, orvostu-

dományon, nyelvészeten, régésze-

ten, történettudományon keresztül a 

művészettörténetig terjedt. Együtt-

működésüket nehezítették az okta-

tásügy területén történt átszervezé-

sek, a vidéki felsőoktatási intézmé-

nyek bizonytalan helyzetéből adódó 

problémák. A JNSZ Megyei Levél-

tár jogi önállósága megszűnt, a me-

gyei múzeumi szervezet alkotóele-

meire vált szét, a TIT és más tudo-

mányos testületek Szolnokon gya-

korlatilag szüneteltették tevékeny-

ségüket. Ennek ellenére tartottak 

író-olvasó találkozót, gazdaságpoli-

tikai fórumot, repüléstudományi 
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konferenciát és megrendezték a 

MINDENNAPI TUDOMÁNY – A 

TUDOMÁNY MINDENNAPJAI 

című nemzetközi konferenciát a 

Szolnoki Főiskolán. A Repüléstu-

dományi Munkabizottság tagjai 

elkészítették a „Pilóta nélküli repü-

lés – profiknak és amatőröknek” 

című könyvet. A Jászkunság és 

Középalföldi Kutatások Munkabi-

zottság tagjai részt vettek az „Alföl-

di családtörténetek” kutatásában, az 

„Árpád népe – Gyula népe” régé-

szeti vándorkiállítás szakmai kerek-

asztal-beszélgetéseiben. 

6. A Jogi- és Közgazdaság-

tudományi Szakbizottság Közgaz-

daságtudományi munkabizottsága 

bővölködött rendezvényekben: a 

gazdaságpolitikai kerekasztal mel-

lett tudományos konferencia („Ver-

senyképesség, intézmények és válto-

zó gazdaság”), szakmai előadások, 

illetve a Kutatók éjszakája és Tőzs-

dei Roadshow színesítette a prog-

ramot. A Jogi munkabizottság részt 

vett a X. Országos Agrárjogi Jog-

esetmegoldó Verseny, a Munkajogi 

Perbeszédverseny, az Ukrán-

Magyar Nemzetközi Konferencia, a 

X. Debreceni Doktorandusz Konfe-

rencia, valamint a ”Jogászok, jogi 

képzés és munkaerőpiac” című 

rendezvényének megszervezésében. 

Az év során a hazaiak mellett neves 

szakembereket fogadtak az Egyesült 

Államokból, Németországból és 

Izraelből. Több könyvbemutatót 

rendeztek, közöttük a Bibó István 

munkái – Centenáriumi sorozat 

tizenkét kötetének a bemutatóját is.  

7. Kémiai Szakbizottság: A 

Polimerkémiai munkabizottság a 

nanorészecskék sajátossságainak 

feltárásával és a modern nanotech-

nológia eredményeinek gyakorlati 

alkalmazásával foglalkozott. A Me-

zőgazdasági Kémiai és Élelmiszer-

feldolgozási Munkabizottság az 

egészségünket is garantáló élelmi-

szerekhez jutást vizsgálta. A Szer-

vetlen és Analitikai Kémiai Munka-

bizottság olyan nagyérzékenységű 

analitikai mérőmódszerek és műsze-

rek kidolgozásán munkálkodik, 

amely környezetszennyező toxikus 

elemek, anyagok minél pontosabb 

meghatározását teszi lehetővé. A 

szakbizottság szoros kapcsolatot tart 

fenn a régió termelő üzemeivel.  

8. Környezettudományi 

Szakbizottság: A Debreceni Hidro-

biológus Fórum megható eseménye 

volt Benedek Pál professzor kö-

szöntése 70. születésnapja alkalmá-

ból. Megemlékeztek Soó Rezső 

professzor születésének 110. évfor-

dulójáról a Növénybiológiai 

Workshop-on, a 2012-ben elhunyt 

Dévai István munkásságáról pedig a 

Debreceni Hidrobiológus Fórumon. 

Már negyedik alkalommal szervez-

ték meg a Térinformatikai Konfe-

renciát és Szakkiállítást. A Humán-

ökológiai Munkabizottság külföld-

ről érkezett előadókkal szervezett 

kerekasztal beszélgetést a humánbi-

ológia iránt érdeklődő hallgatóknak. 

A Megújuló Energetikai Munkabi-

zottság rendezvényei a hazai geo-

termikus és vízenergia hasznosítás 

lehetőségeire fókuszáltak. A vízi 



A TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREIBŐL 

 

96 Debreceni Szemle 2014/1. 

 

ökológiai munkabizottság tagjai egy 

kétoldalú román-magyar (HURO) 

infrastruktúra-fejlesztési pályázatot 

nyertek a Tisza vízgyűjtő-

területének vizsgálatára egy hidro-

biológiai mobil monitorozó labora-

tórium létrehozásával és működteté-

sével. Nem csak a szakbizottság 

vesztesége volt, hogy elment a min-

den élők útján dr. Szilágyi Katalin 

ny. egyetemi docens és dr. Nánási 

Pál biokémikus professzor. Kegye-

lettel emlékezünk mindkettőjükre. 

9. A Matematikai, Fizikai 

és Informatikai Szakbizottság 

mindhárom munkabizottsága szer-

teágazó nemzetközi tudományos 

kapcsolatrendszerrel rendelkezik, 

mely a környező országok kutatóira 

fokozottan érvényes (pl. marosvá-

sárhelyi, nagyváradi, újvidéki, salz-

burgi kutatókra). A Magyar Tudo-

mány Ünnepét a FIRST – Jövő, 

Internet kutatások az elmélettől az 

alkalmazásig (TÁMOP-4.2.2.C-

11/1/KONV-2012-0001) Nemzet-

közi Szakmai Workshoppal gazda-

gították. A „Magyar Fizikus Ván-

dorgyűlés” eredményességéért a 

Fizika Munkabizottság tett a leg-

többet. A matematika területén a 

rendezvényeket Erdős Pál és 

Szénássy Barna születésének cente-

náriuma köré csoportosították.  

10. A Mezőgazdasági Szak-

bizottság hatékonyan segítette a 

növénytermesztési, állattenyésztési 

ágazat fejlesztési lehetőségeit a 

gyengébb termőhelyi adottságú 

területek hasznosításában. Fontos 

rendezvény volt a kukorica és a 

napraforgó termesztéstechnológiá-

jának fejlesztésével, a legújabb ku-

tatási eredmények megismertetésé-

vel foglalkozó tanácskozás és gya-

korlati bemutató. A Mezőgazdasági 

Szakbizottság és munkabizottságai 

a gyakorlat oldaláról (üzemek, vál-

lalatok stb.) a legkiválóbb szakem-

berek közül társelnököket választot-

tak, hogy segítsék a tudomány és a 

gyakorlat szorosabb együttműködé-

sét. Megkezdte működését az előző 

évben létrehozott Növényvédelmi 

Munkabizottság. Az Erdészeti és 

Vadgazdálkodási Munkabizottság 

tevékenysége pedig kibővült a ter-

mészetvédelmi kérdéskörök megvi-

tatásával.  

11. A Műszaki Szakbizott-

ság több megyére kiterjedő szemé-

lyi összetétele már önmagában is 

segíti a régió aktuális műszaki tu-

dományos életét. Örvendetes a PhD, 

MSc és BSc hallgatók számának és 

aktivitásának növekedése a rendez-

vényeken. Kiemelendő az Erdélyi 

Múzeum-Egyesület Műszaki Tu-

dományok Szakosztályával ápolt 

termékeny kapcsolatuk. Fontosabb 

kutatási-fejlesztési eredményeiket a 

„Műszaki Tudomány az Észak-

Alföldi Régióban 2013” című kon-

ferencián tették közzé. A Repülő-

műszaki Munkabizottság a pilóta 

nélküli repülőgépek fejlesztésében 

ért el jelentős eredményeket. A 

Hidrológiai Munkabizottság a Mis-

kolci Egyetemmel részt vesz a 

KÚTFŐ elnevezésű TÁMOP pro-

jektben. 

12. Nevelés-, Művelődéstu-

dományi és Pszichológiai Szakbi-

zottság: Konferenciáik a Debreceni 
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Egyetem regionális hatású pedagó-

giai műhelyeinek szellemi hagyaté-

kát ápolták a neveléstudomány in-

terdiszciplináris kapcsolatrendsze-

rébe ágyazva, mint pl. az „Együtt-

működés, versengés, machiavelliz-

mus” – konferencia, vagy „A jövő 

múzeumai” című III. Országos Mú-

zeumandragógiai Konferencia. 

Több monográfiát és könyvet mu-

tattak be a neveléstudomány és a 

felsőoktatás-kutatás területéről. 

Szimpóziumot rendeztek a Kará-

csony Sándor gyűjtemény kapcsán, 

és nyolcadszor hirdették meg a Kiss 

Árpád Emlékkonferenciát Interdisz-

ciplináris pedagógia és a fenntart-

ható fejlődés címmel.  

13. A Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Szakbizottság tagjai 

a logisztikai területen több rendez-

vényen vettek részt szervezőként és 

résztvevőként. Nyíregyházán a duá-

lis képzésről szerveztek konferenci-

át, ahol a régióból mintegy 30 nagy 

cég vett részt. A Nyíregyházi Főis-

kola tudománynapi rendezvényén a 

logisztikai szekció házigazdái vol-

tak. A Romológiai Munkabizottság 

legjelentősebb tudományos rendez-

vénye a DAB székházban megren-

dezett konferencia volt a Hajdúbö-

szörményben működő Alkalmazott 

Narratológiai Kutatócsoport bemu-

tatkozásával. A munkabizottság 

tagjai előadásokkal segítették a 

roma szakkollégiumok munkáját 

Hajdúböszörményben és a nyíregy-

házi Evangélikus Roma Szakkollé-

giumban. A Testnevelés és sport 

területén: segítették a Nyíregyházi 

Főiskolán az Országos Sporttudo-

mányi Konferencia sikeres megva-

lósítását.  

14. A Társadalom- és Tör-

ténettudományi Szakbizottság és 

munkabizottságai 33 rendezvényt 

szerveztek. A Szociológiai Munka-

bizottság könyvbemutatót és szak-

mai műhelykonferenciákat tartott. A 

Településtudományi és Területfej-

lesztési Munkabizottság eljutott a 

HURO pályázat záró-

konferenciájához Debrecenben, 

Nagyváradon, Szegeden és Temes-

váron, ahol az előadók közé PhD 

hallgatókat is bevontak. Nyíregyhá-

zán, a Kárpátok Eurorégió ünnepi 

konferenciáján az Eurorégió 20 éves 

munkáját értékelték. Szociál-

geográfiai felméréseik révén jó 

kapcsolatot építettek ki a roma ön-

kormányzatokkal és társadalmi 

szervezetekkel. Ápolták a kárpátal-

jai és a partiumi megyék, és telepü-

lések önkormányzataival kiépített 

kapcsolatokat. A Történettudomá-

nyi- valamint a Szociológiai Mun-

kabizottság műhelybeszélgetéseket, 

könyvbemutatót és konferenciákat 

szervezett. 

A DAB 12 helyi és 2 regio-

nális szakbizottságának 2013-ban 

254 rendezvénye volt 2450 előadó-

val. A rendezvényeken összesen 

17700 fő vett részt. (2011-ben 

13862 fő volt, 2012-ben 18099 fő.) 

A Debreceni Területi Bi-

zottság elnöksége nevében minden 

helyi és regionális szakbizottságnak
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köszönetet mondok a 2013-ban 

végzett munkáért, további eredmé-

nyes tevékenységet kívánok, és 

beszámolóm elfogadását kérem. 

 

Fekete Károly  

 

 

 

 

 

 


