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A Szint+ kiválósági program közvetlen célja az ELTE TTK szintetikus 
kapacitásának fejlesztése és bővítése. 

A program közvetett célja a szintetikus munkákhoz kapcsolódó 
kollégák, műhelyek és közösségek megerősítése, összehangolása, 

szinergiájuk növelése azért, hogy hatékonyabbak lehessünk a 
kutatásban, eredményesebbek a fejlesztésben, fókuszáltak egyes 

innovációs területeken.



Megvalósítandó terv

• a különböző szintetikus és társult szakterületek megerősítése, 
összekapcsolása és hálózatba szervezése, 

• a versengő együttműködés gyakorlatának meghonosítása, 

• a szakterületi szinergizmus katalízise, valamint

• a már sikeres kutatók és műhelyeik együttműködésének elősegítése 
és anyagi támogatása



Négy kutatási terület fejlesztésével kezdtük

1) szerves kismolekulák, 

2) oligo- és polipeptidek, 

3) fehérjék és 

4) biologikumok, 

lefedve ezzel a hazai gyógyszer, finomvegyszer és agrokémia jelentős 
területeit, felkészülve egy széles profilú kooperációra. 



A támogatások jelenlegi formája

• Tematikus program
• Gépidő vásárlás program
• Műszervásárlás program
• Megvalósíthatósági program

• Továbbképzések: Mentor-Növendék program, Nyári iskola, Workshop



Lehetőséget szeretnénk biztosítani 

• új kutatási témák megfogalmazásához és sikeres megkezdéséhez,

• stimulálni kívánjuk a kutatói mobilitást,

• fokozni akarjuk a hatékony és eredményes együttműködést, 

• bízunk benne, hogy létrehozunk egy XXI. századi szintetikus kutatási 
környezetet, 

• hidat építünk az ipar, illetve az ipari szakemberek felé, stb.. 



Tudományos Tanács

• Ballagi András
• Búzás Edit
• Gál Péter
• Keserű György Miklós
• Martinek Tamás
• Monostory Katalin
• Patthy László
• Simig Gyula
• Szüts Dávid



Innovációs Bizottság

• Ballagi András 

• Dékány Gyula 

• Magyar Dániel

• Pázmány Tamás

• Somody Imre

• Szente Lajos



Pillérfelelős

• Csámpai Antal

• Málnási-Csizmadia András

• Mező Gábor

• Perczel András



Nyertes támogatások

• Tematikus programban

első félévben: 13 együttműködés – 39 kutató

második félévben: 5 együttműködés – 17 kutató

• Műszervásárlási programban

első félévben: 4 együttműködés – 8 kutató

második félévben: 3 együttműködés – 4 kutató



Nyertes támogatások

• Gépidő programban

első félévben: 3 együttműködés – 13 kutató

második félévben: nincs

• Mentor-Növendék programban

első félévben: 2 együttműködés – 4 kutató

második félévben: 1 együttműködés – 2 kutató



Szint+ munkadélutánok
minden hónap 3. csütörtökén, 14.00-16.00 között, 

az MTA TTK Nagyteremében

2019. Őszi félév

• Szeptember 19. Támogatott együttműködések bemutatkozása

• Október 17. Szent-Györgyi előadás és Szint+ munkadélután

Szent-Györgyi előadó Thomas J.J. Müller: Diversity Oriented One-pot Synthesis of 

Functional Heterocycles – Rapid Strategies to Novel Dyes and Kinase Inhibitors

• December 7. Szint+ konferencia



Első Szint+ Konferencia

• Időpont: 2019. december 7. szombat

• Mottó: Szintézis, hasznosulás, ipar 

• Meghívott előadók: 

Greiner István (Richter Nyrt), Volk Balázs (Egis Zrt),  
Kotschy András (Servier Kft), Répási József (Soneas Kft), 
Puskás István (Cyclolab Kft) és Tátrai Péter (Solvo Zrt)



Szint+ munkadélutánok
minden hónap 3. csütörtökén, 14.00-16.00 között, 

az MTA TTK Nagyteremében

• Január 16. Műszervásárlási program – műszerek bemutatása

• Február 20. Szente Lajos: A korai megfigyelésektől a termékfejlesztésig: invenció és 
innováció a ciklodextrin technológiában

• Március 19. Dékány Gyula

• Április 16. Soós Tibor

• Május 16. Szint+ konferencia (Eötvös terem)

• Június 18. Szent-Györgyi előadássorozat keretében: Norbert Sewald
(Bielefeld University, Németország)



Szint+ Nyári Iskola

• Időpont: 2020. június 3-4-5. 

Alexandre Bonvin (Utrecht University, Hollandia):

Workshop on Modelling of Biomolecular Interactions with HADDOCK
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