
Beszámoló a HPLC 2019 konferencián való részvételről 

 

Először is szeretném megköszönni a Magyar Elválasztástudományi Társaságnak a támogatást, 
melynek köszönhetően részt tudtam venni ezen a neves konferencián és bemutathattam legújabb 
eredményeimet a folyadékkromatográfia témakörében.  

A legnagyobbnak számító nemzetközi HPLC-s konferenciát, a 48TH International Symposium on 
High-Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques-t (HPLC2019) idén Milánóban 
rendezték meg, helyszínéül a University of Milano-Bicocca szolgált. Az eseményen több mint ezren 
vettünk részt, négy párhuzamos szekcióban több mint 300 előadást hallgathattunk meg és közel 500 
poszter került kiállításra. Örömömre szolgál, hogy én is egy lehettem az előadók közül és fiatal 
kutatóként jelöltek a Csaba Horváth awardra is. Előadásomat „Do we van ’t Hoff or don’t we wan(’t) 
(Hoff)” címmel tartottam meg, melyet viszonylag heves szakmai vita követett, mivel munkánkban 
olyan témát feszegetünk, aminek a többi kutatócsoport nem igazán örül. 

A konferencián most első alkalommal került megrendezésre a Separation Science Slam elnevezésű 
verseny, melyben a zsűri és a hallgatóság elbűvöléséért versenyezhettek a résztvevők. Igazán izgalmas 
előadásokat hallhattunk a raptől a molekulák királis szerelmén át a vándorló testvérpár meséjéig. Ezen 
kívül, szintén első alkalommal rendezték meg a HPLC Tube nevű eseményt, melyen az előre beküldött 
és kiválogatott három perces videók levetítése után választotta ki a szakmai zsűri a legjobbnak 
mutatkozó három videót.  

Az előadások közötti szünetekben a résztvevőknek alkalmuk nyílt a szakmai megbeszélésekre és a 
kiállítók látogatására is. Kiemelkedő volt számomra a szakma nagyjai között számon tartott Peter 
Schoenmakerssel és Gert Desmettel való személyes találkozás és beszélgetés. Inspiráló volt látni a 
lelkesedésüket és hallani bátorításukat.  

A konferencia szociális programjain szerencsére alkalmunk nyílt a gyönyörű Milánó megismerésére 
is, mely örökre szóló élményt nyújtott. A megnyitót a milánói konzervatóriumban rendezték meg, ahol 
egy igazán izgalmas előadás keretében megismerkedhettünk Leonardo munkáival és emellett 
fergeteges komolyzenei előadásokat hallgathattunk meg. A gálavacsorára pedig a Bölcsészeti karon 
került sor, mely a város egyik legszebb épülete. 

Még egyszer szeretném megköszönni a METT támogatását, melynek köszönhetően részt vehettem 
ezen a fantasztikus konferencián. 

 

Pécs, 2019. június 25. 

 Sepsey Annamária 
 tudományos munkatárs 
 PTE-TTK Analitikai és Környezeti Kémia Tanszék 
 sepsey@gamma.ttk.pte.hu 
 

 


