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Történet
A Magyar Kémikusok Egyesülete 
Csongrád Megyei Csoportja szervezé-
sében 1968-ban Matkovics Béla indítot-
ta útjára a Kromatográfiás Továbbképző 
Tanfolyamot, melynek kiemelt célja már 
akkor is a legkorszerűbb elválasztás-
technikai módszerek megismertetése 
volt. Kezdetben a tanfolyam előadá-
sai főleg biológiailag aktív vegyületek 
papír-, vékonyréteg- és oszlopkroma-
tográfiás vizsgálati lehetőségeiről, vala-
mint az akkor elterjedőben levő gázkro-
matográfiáról szóltak. Aczél Attila, majd 
Szabó Imre folytatták a megkezdett 
munkát és a tanfolyam programjában 
megjelentek a nagyhatékonyságú folya-
dékkromatográfiás eljárások. 1998-ban 
Bartók Tibor, Janáky Tamás és Péter 
Antal vették át a stafétabotot és lelkes 
munkájukkal alakult ki a tanfolyam mai 
arculata. Az évek során folyamatosan 
törekedtünk az elválasztástudomány 
elméleti és gyakorlati újdonságainak 
minél szélesebb körű bemutatására. 
A tudományos programot laboratóri-
um-látogatások és a műszer- és vegy-
szerforgalmazó cégek kiállítása tették 
még érdekesebbé. 

Örömünkre szolgál, hogy az utóbbi 20 
évben hozzájárulhattunk fiatal kollégák 
szakmai fejlődéséhez!
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Az 50. Kromatográfiás 
Továbbképző Tanfolyam 

várható témakörei
a, a kromatográfia elméleti újdonságai

b, 2D-folyadékkromatográfia

c, bioanalitika

d, királis kromatográfia

e, környezetanalitika

f, élelmiszeranalitika

g, gyógyszeranalitika

h, kábítószeranalízis

i, proteomika, metabolomika

j, elektroforetikus elválasztások

Kerekasztal I.
Nagyhatékonyságú kromatográfiás 
elválasztások gyakorlati problémái

Kerekasztal II.
Kapcsolt technikák gyakorlati kérdései

Társasági programok

január 28: borkóstoló, állófogadás

január 29: vacsora a Kiskőrössy 
Halászcsárdában50
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Információk

Tekintettel a jubileumi eseményre, 
a kiállítóként való részvétel mellett 
lehetőséget biztosítunk cégüknek, hogy 
kiemelten támogassa rendezvényünket.

Arany fokozatú támogatás:    300.000 Ft

Ezüst fokozatú támogatás:     200.000 Ft

Bronz fokozatú támogatás:    100.000 Ft

Kiállítói részvétel:         100.000 Ft

(A fentiek nettó összegek.)

Regisztráció: www.mke-szeged.hu

Határidő: 2018. december 31.

Fizetés: banki átutalással

Magyar Kémikusok Egyesülete 
Csongrád Megyei Csoportja Szeged, 
K&H Bank Rt. 10200201-28610045-
00000000

További információk a MKE Csongrád 
Megyei Csoportjának honlapján 
találhatók: www.mke-szeged.hu

Szervezőbizottság

Bartók Tibor, Janáky Tamás, Péter Antal


