zetkozl egyiittmukodes
a tiszta iv6vizert
Kozel 340 millie forint palyazati tarnoqatas all a vlzzaro
retegek es talajvizek szennyezodeselnek eltavolltasara
letrehozott, a Debreceni Egyetem szakemberei altai
vezetett nernzetkozi kutatocsoport rendelkezesere,
amelynek tanacsado testUiete az oktober 1O-ei hetve
gen tartotta alakul6 U1eset Debrecenben.

temen dolgozva a hazai kutat6kt61 tanuljanak. A nemzetkozi
tanacsado testulet (lAB) elsa uiesere okt6ber lO-ll-en kerult
sor Debrecenben, melynek soran a testulet tagjai forrnalis es
inforrnalisszakmaimegbeszeleseken vettek reszt a CHEMIKUT
resztvevoivel, Az lAB tagjai eur6pai es amerikai magasan kva
lifikalt, nemzetkozileg eIismert tud6sok (az elnok Luis Oro, a
Kerniai es Molekulatudomanyi Eur6pai Szovetsegelnoke), akik
Az elmult evtizedek katonai, mez ogazdasagi es ipari teve nem eloszor jam ak a Debreceni Egyetemen. Tobb evtizedes
kenysege kovetkezteben szamos - kl6rozott ahfas szenhidro er edmenyes szakmai egyiittrnukcdesek soran alakult ki es
genekkel - szennyezett terulet talalhato az Alfoldon. Ezeken a erosodott kapcsolatuk a debreceni kutat6kkal.
teruleteken tobb esetben a talajvizek es retegvizek is szennye
A projekt kozvetetten el6segitheti a Debreceni Egyetem Ter
zettek, ami kozvetlenul fenyegeti az ivovizbazisokat, A Kemiai
es biotechno16giai alapkutatasok vizzaro retegek es talajvizek meszettudomanyies Techno16giai Karan az egyesszakteruletek
halogenezett szenhidrogen szennyezoinek eltavolita sara cimu (jelen esetbena kerniaes a bio16gia) szorosabb egyuttrmikodeset,
(TAMOP-4.2.2108/l/2008-0012) palyazat kereteben uj kemiai esazadott feladatraletrejovd kutat6csoportok tanszekikereteken
es biol6giaieljarasok alapjaitdolgozzakki a kutat6k a kornyezeti tulmutato, hor izontal is szervezodeset is. Igy az emberi eroforra s
ok esa kutatasi infrastruktura hatekonyabb felhasznalasa indulhat
szennyezok lebontasar a.
"
el.Akutatasokhozzajarulnak a tarsadalrni igenyeket rugaImasan
Az emlitett palyazat a Debreceni Egyetem Kemiai Inteze es magas szinten kieleglto rnultidiszciplinaris kutatasi platform
teben foly6 nernzetkozileg is elismert kutatasokra alapozva, alapjainak megtererntesehez.
a Bio16giai es Okologiai Intezet munkatarsainak bevonasaval
A regie vezeto vallalata, a TEVA Magyarorszag Zrt. ujra bizo
kerult benyujtasra a Nemzeti Fejlesztesi Ugynokseg (NFO) OJ
Magyarorszag Fejlesztesi Tervenek (UMFT) kereteben kiirt nyitotta,hogy a terrnelesenkivulerdekeltaz oktatas,a tudornany
felhivasara. A felhivas szerint tamogatast nernzetkozi es inter es a tarsadalmi kapcsolatokfejleszteseben is.A KemiaiIntezettel
diszciplinaris ternaval foglakoz6 kutatocsoportok kialakitasara mar korabban kialakitottkozos,Gy6gyszeripariKihelyezett Tan
lehetett elnyerni. A letrehozott kutat6csoport (CHEMIKUT) szekenkeresztul felaianlotta tarnogatasata palyazathoz, valamint
val6ban nern zetkoz i, a projektben reszt vev6 mintegy 60 ku kesobbi egyuttmiikodeset a munkaban, Emellett tagot delegalt
tatobol 20-an ktilfoldrol erkeznek, hogy tanacsokkal segitsek a tanacsado testuletbe, jelezve a hosszabb tavu kozos munka
a debreceni csoport munkajat, illetve,hogy a Debreceni Egye folytatasaban val6 elkotelezettseget.

Debreceni Egyetem Kozalkalmazotti Tanacs
Kedves 0lvas6!
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A Kozalkalmazotti Tanacs folyamatosan
teszi a dolgat, vegzi az aktualis feladatok
Napirend:
b61 fakad6 munkat , A kozeli idoszakban 1. Elnoki beszamolo - dr. Mikita Janos
a legfontosabb tennivaI6 az uj Szenatus 2. A jun ius 12-i KTiules hatarozatai - dr.
megvalasztasaban a rank eso kontingens
Mikita Janos
biztositasa.
3. Az on gondoskodas tanacsadas eddigi
A Debreceni Egyetem Szervezeti es Mri
tapasztalatai, tovabbifeladatok - dr. Nagy
;;:6desi Szabalyzata szerint a Szenatusbanot
Istvan, dr. Mikita Janos
:-: eh- illeti meg a nem oktat6/kutat6 reteg 4. A szenatusvalasztassal kapcsolatos feI 
:'-er -::seIeteben a kozalkalmazottakat.
adatok - dr. Mikita Janos
_-. =-.owmber vegen esedekes szavazas 5. Egyebek
:": ::: ~ ::- elokeszitest, sokak reszvetel<~veI ,
::: ~_: . ~£" ·e: 5zamoI6 szervezest igenyel.
Hatarozatok:
1. A Kozalkalmazotti Tanacs megfelel6nek
tartja az ongondoskodassal kapcsolatos
eddigi tevekenyseget. A szeptem ber
Dr. :.vlikita Janos
elejevel megindult ingyenes tanacsadas
KT-elnok
irant megelegszereny az erdekl6des, de a

HAnER

keretek adottak, a reszletekkirnunkaltak,
szukseg es igeny szerint akar fokozhat6,
m6dosithat6 a program.
2. A 2010.januar 1-jevel megalakul6 uj osz
szetetehiSzenatusvalasztasaban az egye
tem Szervezeti es Mukodesi Szabalyzata
szerint pontos an riigzitett feladata van
a testul etnek, Egy EI6keszit6 Bizott sag
(Andrassy Geza, Bozsvarine Vetesi Ag
nes, dr. Mikita Janos, Orosz-T6th Katalin
es SzegenyJanosne) tesz javaslatot a KT
kovetkeza iilesen (2009. november 4.) a
sziikseges menetrend elinditasa erdeke
ben.
3. A KT attekintette a Debreceni Egyetem
Eselyegyenlosegi tervet, s ajanlasokkal
kepviseli a testiilet veIemenyeta gyakor
lati teend6kkel kapcsolatban.
Debreceni Egyetem
Kozalkalmazotti Tanacs
2009. 0 KTOSER

