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A Balaton Symposium-sorozat a magyar és a nemzetközi elválasztástudomány 
kétévente megrendezésre kerülő rangos eseménye, melyet a Magyar Elválasztástudományi 
Társaság (METT) nyolcadik alkalommal rendezett meg Siófokon, a Hotel Azúrban 2009. 
szeptember 2-4. között. Az idei Balaton Symposiumot a METT közösen szervezte a Central 
European Group for Separation Science (CEGSS) „15th International Symposium on 
Separation Sciences” rendezvényével. 
 

 
 

A 8th Balaton Symposium megnyitója: Felinger Attila elnök és az elnökség 
 
 

A Balaton Symposium az elválasztástudomány valamennyi területét képviseli, így 
nemcsak a különböző analitikai, hanem a preparatív és az ipari elválasztásokban alkalmazott 
kutatások, módszerek és technikák is bemutatásra kerülnek.  
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Fő cél, hogy a résztvevők megismerjék a legújabb eredményeket a 
planárkromatográfia (TLC), a különböző folyadékkromatográfiás- és elektroforetikus 
elválasztási területekről; így számos előadás és poszter foglalkozik új kolonna-, állófázis 
technológiák fejlesztéseivel, kapcsolt technikák (LC-MS, LC-NMR), újszerű detektálási 
módok, radioanalitikai módszerek, stb. alkalmazásával. A Symposiumon hangsúlyos szerepet 
kapnak azon új fejlesztések, fejlődési irányok, kutatások, melyek a környezet-, élelmiszer-, 
gyógyszeranalitika, biotechnológia, biokémia, orvosi diagnosztika, bűnüldözés és egyéb 
területeken alkalmazásra, kifejlesztésre kerültek. 
 

A rendezvény létszámában és programjában is a szakterület legnagyobb magyar 
szervezésű, nemzetközi részvételű rendezvénye, ahol átlagosan a résztvevők 1/3-a külföldi, 
2/3-a magyar. 

Az idei, a 8. Symposiumon közel 350 kolléga vett részt a világ számos országából. A 
meghívott vendég előadók, akik egyúttal a szakma legkiválóbb képviselői, az USA, Japán, 
Ausztrália és az EU különböző országaiból érkeztek, hogy a magyar kutatókkal együtt 
ismertessék a legújabb tudományos eredményeiket. A konferencián 51 előadás hangzott el, 
155 poszter került bemutatásra. 

Az elválasztástudomány legrangosabb műszergyártó és forgalmazó cégei kiállítás 
keretében mutatták be legmodernebb készülékeiket és eszközeiket. 
 

A Balaton Symposiumhoz fűződik két megtisztelő esemény, a „Halász Medal 
Award” és a „Csaba Horváth Memorial Award” díjak átadása.  

Az 1997-ben, a METT által alapított „Halász Medal Award” kitüntetést idén  
Szepesy László professzor, a Társaság alapító- és örökös tiszteletbeli elnöke vette át.  
 

 
 

Szepesy László professzor átveszi a „Halász Medal Award” kitüntetést  
Felinger Attila és Klebovich Imre professzoroktól 
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A 2004-ben, ugyancsak a METT által alapított „Csaba Horváth Memorial Award” 

díjat Dr. Danilo Corradini (Institute of Chemical Methodologies of the Italian Research 
Council, Rome, Italy) kapta. 
 

 
 

Dr. Danilo Corradini a „Csaba Horváth Memorial Award” kitüntetettje  
Felinger Attila és Klebovich Imre professzorok társaságában 

 
 

A Balaton Symposium megalapításától kezdve eddig minden alkalommal Siófokon 
került megrendezésre. A Balaton, Siófok városa, és a rendezvényt lebonyolító szálloda, (már 
harmadik alkalommal a Hotel Azúr) kitűnő környezetet biztosít a nyugodt, elmélyült 
munkához ugyanúgy, mint a szakmai és baráti kapcsolatok kiépítésére kiválóan alkalmas 
társas programokhoz. 
 
 
 
 
 
                                                                                                    Dr. Gazdag Mária 
                                                                                                            főtitkár 
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