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1. Javasolt napirendi pontok a következők voltak: 
 
• Beszámoló a 2oo4. évi tevékenységről 
• 2oo5. évi tervek, a működés rendje 
• Részvétel a San Diego-i ACS konferencián 
• Részvétel a Hajdúszoboszló-i vegyészkonferencián 
• Következő közgyűlés tervezett időpontja és témái 
 
2. 2004.-es év eseményei: 
 
• Hivatalos bejegyzés megtörtént 2004. 05. 25.-én 
 
• Vegyészkonferencia részvétel: Balatonföldvár 2004. 06. 30-06-02 
 
• 2004. 10. 11 – Pavláth Attila előadás az ELTE-n 
 
• Elkészült a honlapunk: http://www.klte.hu/~wwwphch/ACS.html 
 
• A honlap felkerült az amerikai oldalra is: 

http://www.chemistry.org/portal/a/c/s/1/acsdisplay.html?DOC=international\int_europe.html 
 
 
3. Pénzügyi adatok: 
 
Tagdíjbefizetés: 10 fő ( Az éves tagdíj befizetése 2005. Március 31-ig lehetséges a következő 
számlaszámra: ) 
 
CIB Bank Rt, 1027 Budapest, Medve u. 4-14 
Név: „Az Amerikai Kémiai Társaság Magyar Szekciója"  
Számlaszám:  10700024-24862305-51100005. 
IBAN szám: HU22 1070 0024 2486 2305 5110 0005 
 
 
Eddigi összbevétel     HUF 50.000 
 
Kiadás -   HUF 6.486  
CIBSzámlavezetési díj -  HUF 25.874 
  
Összesen:   HUF 17.640 
 
 
A könyvelésre külső személy bevonása szükséges. 
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4. ACS HC filozófiája: 
 

• Az ACS HC-nek működésében a minőség képviseletét kell reprezentálnia. 
• Az ACS HC-nek működésében nagy hangsúlyt kell helyezni a magyar-amerikai 

kapcsolatok ápolására 
• Az ACS HC-nek működésében a fiatalokra, így egyetemi hallgatókra, 

doktorandusokra és posztdoktorokra kell koncentrálnia 
••  Az ACS HC megkülönböztesse magát az MKE-től  

  
55..  .ACS HC  működési rendje  
  

• Az ACS HC kiépítésében további tapasztalatcserére, az anyaegyesülettel való kapcsolat 
további erősítésére az elnökség tervezi Dr. Pavláth Attila idei meghívását, az elnökséggel 
való konzultáció céljából. 

• Az ACS HC mûködésében „reszortos” rendszert kell kialakítani, a főbb 
feladatcsoportoknak kompetens, proaktív és transzparensen tevékenykedő felelősöket 
kell találni. 

• Elnökségi tagok feladatmegosztása 
• Az ACS HC szervezzen kéthavonta klubestet, előadással egybekötve, lehetőleg egy 

komolyabb előadó meghallgatásával, az előadóhoz egy fiatal kutatási beszámolóját is 
társítani kellene, kötetlen beszélgetéssel, esetleg vacsorával társítva.  

• Horváth István vállalta fiatal kutatóknak előadás sorozat 
indítását (publikáció, prezentáció stb.) 

• Debrecen vállalna egy klubestet.  (PT). 
• Teljes átlátszóság: Anyagi jellegű kérdések: bevételek és felhasználásuk 
• Vállalt feladatok és teljesítések megjelenítése  a honlapon 
 

6. 2005 évi főbb feladatok/ célkitűzések:  
6.1. ACSHC pozícionálása, tagtoborzás:   

• Vegyészkonferencia, Hajdúszoboszló, ACS HC szekció 
• ACS Spring konferencia, San Diego, két szekciót is szervez magyar kutató, 

számos hazai (de nem mind ACS HC tag) előadóval 
• ACS Fall konferencia, Washington D.C., lehetőséget ad az ACS központtal 

történő közvetlen kapcsolatfelvételre, lobbizásra 
• Eurocombi-3 Winchester, UK, FeChem és Catalysis meetingek Budapesten és 

Visegrádon, többek között. 
• A belépés előnyeinek összefoglalása és pl. a Chemonetre elhelyezése 
• Bemutatkozó levelek, kapcsolatépítés az AmCham, USA követség felé 
• MKE kapcsolattartás, NKTH: közös work-shop szervezése, MBSZ 
• Iparvállalatok: Oracle/ IBM Life Science szekcióval közös programSzponzorok 

bevonása, szponzorálási rendszer kiépítése: ComGenex, Richter, GE, Exxon, 
MAGYOSZ, MBSZ 

• Külső kapcsolatok felelősei:  
 

• AmCham: Darvas Ferenc 
• MKE: Kiss Tamás 
• NKTH: Horváth István 
• NBSZ: Darvas Ferenc 
• Iparvállalatok: Keserű György 

6.2. ACS HC szolgáltatásai/ ehhez kapcsolódó tervei:  
 

Kémiai népszerűsítése: Chemical Week szervezése:  
 

• Interdiszciplináris, szélesebb spektrumú megközelítésben (KA) 
• 3 előadás szervezése (UI) 
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• Megvalósítás Roadshow formájában 
• Feltehetőleg csak 2006-ban kerülne rá sor először 

 
Tanfolyamok tartása:  

 
• Kotschy Andrást vállalta (és felelősnek a közgyűlés elfogadta) 

aki korábban az elemorganikus tanfolyam szervezésében 
szerzett tapasztalatot 

• ACS short course tananyagok ingyenes hozzáférése 
• ACS HC által támogatott kurzusok szervezése (pl. hidrogénezés 

2005 őszén a FeChem és Catalysis meetinghez kapcsolódhatna) 
• Zöldkémiai kurzus, ill Biotechnológiai kurzusok – 

Magyarországon alig van 
 

Fiatalok bevonása és támogatása 
 

• Fiatalok tagdíj támogatása: Magyar Kombinatorikus Kémiai 
Alapítvány 10-20 fő fiatal (hallgató) ACS tagságát tudná 
finanszírozni. (Erről körlevélben kell tájékoztatást küldeni az 
egyetemeknek). 

• USA követséggel kapcsolatban állni a kinti pozíciók 
megismeréséről ismeretében 

• USÁ-ban átmenetileg dolgozó fiatalok „gondozása” (az éppen 
San Diego-ba kitelepülő Ambrus Géza postdoc bevonásával) 

• Az USA-ban dolgozó kutatók hazahozatalának elősegítése, pl. 
alkalmas információs fórum létrehozatalával a honlapon 

• Az USA-beli középiskolás kémiai tájékoztatási anyagok 
megszerzése, lefordítása és terjesztése Magyarországon – (ez a 
javaslat még 2004-ben vetődött fel Dr. Lente részéről.) 

• Jutalmak a különböző fórumokon nyertes fiataloknak (pl. 
poszter verseny) – ACS tagság, ACS konferenciautazási és 
részvételi támogatás 

 
 
7. MKE Vegyészkonferencián ACS HC önálló szekció szervezése 
 

• ACS HC szekció szervezése, Dormán György a felelős 
• USA-beli előadó meghívása, Felvetődött Barry Sharpless vagy John A. 

Gladysz neve 
• Utazási költségek 4 nap-3 éj-re a következők: 
• USA Keleti Part (repülő + szállás) 210.000 HUF / USA Nyugati Part (repülő 

+ szállás) 410.000 HUF 
• Anyagi támogatás ígérete két cégtől (Richter, CGX) 
• A meghívást minél előbb el kell indítani 
• Előadások mielőbbi begyüjtése 
• Fiatalok poszter versenyének megszervezése 

 
 
8. Legfontosabb teendők:  

• Honlap folyamatos frissítése (pl. USA konferenciákon való részvételek rövid összefoglalása)  
• Következő ülés időpontját ki kell tűzni (E-mail, körlevélben) 
• Múlt évi könyvelési zárás elkészítése 
• Éves programtervezet körbeküldése:  E-mailben megszavaztatás 


