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MEGHÍVÓ 

 
Tisztelt Meghívott! 

 

Kihívások elé néző világunkban néhány ipari szereplő dominancia törekvése mellett 

megfigyelhető az iparági összefonódás jelensége is. Azonos elméleti alapokon nyugvó 

technológiák vannak jelen az ipari biotechnológia, az egészségipar és az élelmiszeripar 

területein is egyaránt. Ezek mentén, a tapasztalatok cseréjével összehangolt és fontos kutatás-

fejlesztési lehetőségek, gazdasági együttműködések nyílhatnak meg. 

A PEIK Zrt. által megrendezésre kerülő konferencia lehetőséget kíván adni a Biotechnológiai 

Innovációs Bázis klaszter tagvállalatai, az egészségipar és más ipari szegmens szereplőinek 

találkozására és közös együttműködések kialakítására. 

A 2020. szeptember 2-án 9:00 órakor kezdődő konferencia fő célkitűzése a fehérje kutatás, 

ipari hasznosítás és felhasználás tématerület több szempontú vizsgálata. 

A meghívott előadók a választott célterület kiemelkedő szakemberei mind hazai mind 

nemzetközi viszonylatban. 

 

A konferencia előadói: 

Dr. Szemerey Zoltán: The Protein Challange 2020 - megnyitó 

Dr. Najbauer József: Protein Therapeutics - angol nyelvű előadás 

Prof. Dr. Németh Péter: Monoclonal antibodies: the story of a discovery that revolutionized 

science and health industry - angol nyelvű előadás 

Dr. Márk László: előadás egyeztetés alatt 

Hegyesné Prof. Dr. Vecseri Beáta: Fehérjék az élelmezésben, különös tekintettel a növényi 

eredetű fehérjékre: az élelmiszerfehérjék tulajdonságai, a növényi alapú fehérjék jelentősége a 

táplálkozásban, gyógyászatban 

Koren Dániel PhD hallgató: Növényi alapú fehérjeforrások szerepe a fenntartható 

élelmiszeriparban: élelmezésbiztonsági vonatkozások, környezetvédelmi vonatkozások, 

növényi alapú húspótlók 

Varga Áron, doktorjelölt: Növényi alapú fehérjék kinyerésére alkalmas technológiai 

lehetőségek tanulmányozása: fehérjék kinyerésének jelentősége, elválasztási módszerek, az 

elválasztás analitikai nyomonkövetése, a kinyert termékek értéknövelése, jelenlegi és 

lehetséges alkalmazási területek 
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A szervezett konferencia egyrészt egy a meghívottak számára fontos vizsgálandó terület 

pontos szakmai megismerését teszi lehetővé, másrészt nemzetközi vonalon erősíti az adott 

vállalkozások megjelenését és kapcsolati hálójának bővítését. 

A konferenciának a Pécsi Szalon rendezvényterme ad helyszínt a Pécs, Széchenyi tér 16. 

szám alatt. 

 

További részletekről és a pontos programról a későbbiekben tájékoztatni fogjuk 

Önöket! 

 

Kelt: Pécs, 2020. július 21. 

 

 

 

Tisztelettel: 

 

 

Dr. Szemerey Zoltán András 

vezérigazgató 

PEIK Zrt. 

 

 

 

 

 

Az eseményre a Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatása elnevezésű, 

GINOP-1.3.2-15-2018-00036 számú pályázat keretében kerül sor. 
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