
MEGHIVÓ 

 

Az MTA Peptidkémiai Munkabizottság 2021. évi tudományos ülését október 11-13. között 

tartja a Richter Gedeon Nyrt. balatonszemesi üdülőjében. Az ülésszak hétfőn kora délután 

kezdődik, és szerdán délben fejeződik be. 

 

A rendezvény látogatása csak védettségi igazolvánnyal lehetséges. Reményeink szerint 

ebben az időszakban már nem lesz akadálya egy jelenléti konferencia megtartásának 

A korábbiaknak megfelelően angol nyelvű szekció is lesz A szokásos témakörök (peptidek, 

fehérjék szintézisének kérdései, izolálásuk lehetőségei, szerkezetvizsgálati problémák, 

proteomika, biológiai hatásvizsgálatok,  radioaktív és fluoreszcens jelzések, 

biokonjugátumok) mellett újabb témaköröket is tervezünk: 

1/ Kémia a peptidkémia mögött. Ezt most összekötnénk Medzihradszky Kálmán professzor úr 

emlékülésével. 

2/ A peptidszintézis határai, buktatói. Irodalmi és saját adatok arról, hogy mi lehet 

problematikus, milyen mellékreakciók lehetnek stb. 

 Az előadások időtartama 10-20 perc (diszkussziót is beleértve). Ezt meghaladó időtartamra 

csak rendkívüli esetben lesz lehetőség. 

Regisztráció: https://peptidkemia.hu   

A jelentkezés augusztus 20. - szeptember 6. között lehetséges. 

A jelentkezést követően mindenki  elektronikus levélben kap egy automatikusan generált 

üzenetet, ami igazolja a sikeres jelentkezést. Kérjük, hogy amennyiben nem kapja meg a 

visszaigazoló e-mailt, akkor a spam mappában is szíveskedjen ellenőrizni. 

A részvételi díj 42.000 Ft, ami magában foglalja a rendezvény teljes költségét (szállás és 

étkezések).  A díj nem tartalmazza a kávé és üdítők árát, melyek a helyszínen fizetendők. 

Részleges részvételi díj fizetésére technikai okok miatt nincs lehetőség. Lehetőség szerint 

szeretnénk hozzájárulni nyugdíjas munkabizottsági tagjaink költségeihez, így ösztönözve őket 

az ülésen való részvételre. 

A Magyar Kémikusok Egyesülete a részvételi díjról előre küldi ki a számlákat, amelyek 

utólagos módosítása nem lesz mód. Ezért nyomatékosan kérünk mindenkit, hogy a 

munkahelyével előre tisztázza, hogy milyen számlát fogadnak el, milyen adatok kellenek (pl. 

témaszám, megrendelő stb.) és azokat kérjük a jelentkezési lapon a megfelelő rovatban vagy a 

Megjegyzésekben feltüntetni. 

Kérjük, hogy a számlázással kapcsolatos kérdésekben Gónusz Andreát (e-mail: 

gonusz@mke.org.hu) keressék. A felmerülő egyéb kérdésekben Dr. Szűcs Mária (e-mail: 

szucs.maria.1@med.u-szeged.hu) ad felvilágositást. 

Kérjük, hogy az érdeklődő nem munkabizottsági kollégák figyelmét szíveskedjen felhívni a 

konferenciára. 

Várjuk jelentkezését! 

Dr. Tóth Gábor     Dr. Szűcs Mária 

elnök       titkár 
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