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A PER-FORM-tól egy műszer beszerzése nem egy folyamat 
vége,  hanem egy együttműködés kezdete. Hisszük, hogy 
a valódi innovációk a felhasználók tapasztalataiból szület-
nek, amihez rugalmas és támogató partnerként szeretnénk 
hozzájárulni. Ezért indítottuk el PERFÓRUM programunkat.

A program keretében már a készülék kiválasztásában segítséget 
nyújtunk, hogy a speciális felhasználói igényekre tökéletes meg-
oldást találjunk. Az üzembe helyezés során személyre szabott 
betanítást végzünk, majd szakértőink folyamatos háttértámoga-
tást nyújtanak, nem csupán a műszerek használatával kapcso-
latban, hanem készülékfüggetlen elméleti kérdésekben is.

A program meghatározó szereplői azok a nagy tapasztalattal 
rendelkező, elismert szakemberek, akiknek tudása és személyi-
sége a garancia arra, hogy Ön munkája során minden szakmai 
támogatást megkapjon. Szakértőink az általunk forgalmazott 
berendezésekkel dolgoznak hosszú ideje, mindennapos mun-
kájuk során használják azokat, és szakmai pályafutásuk során 
a legkülönbözőbb problémákkal és feladatokkal szembesültek.

A következő oldalakon részletesen megismerheti PERFÓRUM 
programunkat, valamint szakértő partnereinket, akikhez PER-
FÓRUM tagként bármilyen felmerülő kérdésben fordulhat. Az 
általuk használt berendezéseken túl szakterületüket és legfonto-
sabb tapasztalataikat is bemutatjuk.

Üdvözlettel
Dr. Lipták Miklós ügyvezető

Varju Sándor ügyvezető

PER-FORM Hungária Kft. 
1142 Budapest, Ungvár u. 43.

www.per-form.hu
Tel: +36 1 251 1116

3

PERFÓRUM - Közösség, támogatás, megoldás

ElköTElEzETTEk vAgyUnk 
ABBAn, hogy MEgBízhATÓ 
éS hoSSzú Távú PARTnEREi 
lEgyünk lABoRATÓRiUMi 
FElAdATAinAk hATékony 
éS MAgAS SzínvonAlú 
MEgoldáSáBAn.
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1. Segítünk kiválasztani az adott feladatra legjobb készüléket.
Bemutatjuk az általunk kínált megoldásokat. Megtekintheti a készülékeket, próba-
méréseket végezhet. Részletesen átgondoljuk az optimális konfigurációt, a készülék 
környezeti és telepítési igényeinek áttekintésével együtt. 

2. Profi szervizmérnökeink üzembe helyezik a készüléket.
A beszerzést követően szervizmérnökeink elvégzik az üzembe helyezést és végre-
hajtják a gyártó által előírt teszteket.

3. Személyre szabott helyszíni betanítást végzünk.
A megfelelő szakértő részletesen ismerteti a berendezés funkcióit, a mérési módsze-
rek beállítását, az eredmények feldolgozását és kiértékelését. valós példákon keresz-
tül végigvezeti önt az elemzési folyamat legelejétől az eredmények megjelenítéséig. 
Részletesen bemutatja a vezérlő szoftver által nyújtott lehetőségeket.

4. Szakértőink folyamatos háttértámogatást nyújtanak.
olyan szakmai hátteret biztosítunk, amelyben a szakértőink folyamatosan rendelke-
zésre állnak, készségesen válaszolnak a felhasználók által megfogalmazott kérdé-
sekre és gyors, hatékony megoldást kínálnak a felmerülő problémákra.

A Perfórum program

Beszerzés előtt

•   Szakmai cikkek, szakelőadások anyaga

•   FAR - Field Application Report
    (Felhasználók által készített eredmények, mérések  
    publikálása.)

•   Application notes 
    (gyártó által kiállított mérési eredmények példán
    keresztül bemutatva.)

•   kolonnaválasztó szoftver

•   Atomabszorpciós lámpaválasztó szoftver

•   Plate-választó szoftver

•   Szakmai iskolák ismertetője

•   Portfólió bemutatása

•   demókészülékek megvásárlásának lehetősége

Beszerzést követően felhasználóinknak

•   Személyre szabott helyszíni betanítás

•   Folyamatos szakmai háttértámogatás szakértőinktől

•   online support

•   ingyen szakmai iskola lehetősége

•   Felhasználói találkozók

•   Szalon rendezvények (nem szakmai rendezvények)

•   keretszerződéses árak reagensre és fogyóeszközre

Szolgáltatások

54
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Dr. Bartha András 

PhD

Dr. Helyes Zsuzsanna

MD, PhD, DSc

Dr. Fekete Jenő,

Professor Emeritus

Dr. Mészáros Tamás 

PhD

Dr. Bobály Balázs 

PhD

Dr. Kállay-Menyhárd Alfréd 

PhD

Dr. Gergely Szilveszter 

PhD

Dr. Salgó András 

DSc

Süveges Miklós Szakál FerencDr. Szabó Pál 

PhD

Szakértőink
öSSzESEn 250 év TAPASzTAlATávAl
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Szakterület
Atomspektroszkópia, AAS, iCP-oES elemzések. geológiai, kör-
nyezeti, biológiai minták.

Jelenleg használt és bemutatható készülékek
PerkinElmer optima 8300dv iCP-oES és PerkinElmer 
PinAAcle 900z AAS

Fontosabb szakmai tapasztalatok
Magyar állami Földtani intézetben 1978-2012 között kü-
lönböző beosztásokban, 2001-től a laboratórium vezetője. 
2012-2014 között a CEMkUT kft. vizsgáló laboratóriumának 
vezetője. 2014 óta a Szent istván Egyetem állatorvosi kar  
állathigiéniai Tanszékének tudományos munkatársa. 

Külföldi szakértői tevékenység 
vietnámban a MáFi által szervezett bauxitkutató expedíció 
vegyész csoportvezetője 1985-1987 között. A dél-Afrikai Bop-
huthatswanai geológiai intézetben vezető geokémikus (1991-
1994). libiában A gMRA (great Man Made River Projekt) mű-
szaki ellenőre (vízminták analitikai vizsgálata).

Díjak
Földtani intézetért Emlékérem (2009), A Magyar kémikusok 
Egyesülete intéző Bizottságának kiváló Egyesületi Munkáért 
adott oklevele (1998)

Tudományos közéleti tevékenység
1994-2008 között a Magyar kémikusok Egyesülete Analitikai 
Szakosztálya érc, kőzet és Fémanalitikai Szakcsoportjának 
az elnöke. Jelenleg az MTA X. Földtudományok osztályán                  
a „geokémia, analitikai kémia, atomspektroszkópia” területén 
köztestületi tag.

Tudománymetriai adatok
53 cikk, illetve tudományos közlemény folyóiratokban és kon-
ferenciakötetekben. Az absztraktok és egyéb tudományos 
művek száma: 105. idézetek száma: 130, ebből független SCi 
szerinti hivatkozás száma 120.
kumulatív impakt faktor: 24,641.

Dr. Bartha András PhD

Elérhetőségek
Telefon: +36 1 478 4100 /8526
Mobil: +36 30 6805 032
Email: bartha.andras@perforum.hu

Szakterület
Folyadékkromatográfia: kis- és nagymolekulás elválasztások

Jelenleg használt és bemutatható készülékek
PerkinElmer Series 200 és Flexar hPlC, UhPlC

Fontosabb szakmai tapasztalatok
2010 Bálint Analitika kft. – vizsgálómérnök, gC/hPlC

2011-15    BME-vBk, Szervetlen és Analitikai kémia Tanszék    
                  demonstrátor, hPlC, AAS, majd doktoráns

2015 BME-vBk, Szervetlen és Analitikai kémia Tanszék 
 hPlC csoport – adjunktus

2011 óta Prof. Fekete Jenő munkatársa. oktatási feladatok 
szervezésével, kutatási tevékenységgel és elválasztástechnikai       
fejlesztési feladatokkal foglalkozik. Együttműködik hazai és kül-
földi kutatócsoportokkal, eredményeiket nemzetközi fórumokon 
(konferenciák, folyóiratok) publikálják. Csoportjuk a modern kro-
matográfia gyakorlati alkalmazásával új elválasztási módszerek 
fejlesztését végzi. kismolekulás, nagymolekulás, valamint királis 
elválasztásokat valósítanak meg. A módszerfejlesztés során a  
legújabb szoftveres támogatást (drylab) alkalmazzák.

Díjak, ösztöndíjak
2012 Richter gedeon Talentum Alapítvány
 Phd ösztöndíj
2013 Balassi intézet, Campus hungary ösztöndíj
2014 Balassi intézet, Campus hungary ösztöndíj
2015 MkE, Tömegspekrometriai Társaság
 doktori Pályázat

Tudományos közéleti tevékenység
A Magyar Elválasztudományi Társaság és az MkE - Tömeg- 
spektrometriai Társaság tagja.

Dr. Bobály Balázs PhD

Elérhetőségek
Telefon: +36 1 463 3409
E-mail: bobaly.balazs@perforum.hu
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Szakterület
kromatográfiás módszerek, gáz- és folyadékkromatográfia.

Jelenleg használt és bemutatható készülékek
PerkinElmer AutoSystem Xl gC, Clarus 500/600 gC és gC/
MS, headspace és ATd, PerkinElmer Series 200 és Flexar 
hPlC, UhPlC

Fontosabb szakmai tapasztalatok
Budapesti Műszaki Egyetem:
1974 általános és Analitikai kémia Tanszék - tanársegéd
1978 hPlC csoportvezető
1990 általános és Analitikai kémia Tanszék - docens
1997 Egyetemi tanár
2015 Professor Emeritus

Díjak
2009 környezetvédelmi  Műszaki Felsőoktatásért 
 (Magyar Mérnöki kamara)
2011 Magyar Felőoktatásért Emlékplakett
2014 görög Jenő-díj 

Tudományos közéleti tevékenység
A Magyar Elválasztástudományi Társaság (METT), az Analitikai 
Munkabizottság (MTA) és a hulladék Minősítő Bizottság (kör-
nyezetvédelmi Főfelügyelőség) tagja, valamint nAT szakértő.

Tudománymetriai adatok
135 publikáció, melyek idézettsége több mint 1000,
210 előadás és 11 szabadalom.

Dr. Fekete Jenő, Professor Emeritus

Elérhetőségek
Telefon: +36 1 463 1596
Mobil: +36 30 2318 883
E-mail: fekete.jeno@perforum.hu

Szakterület
Molekulaspektroszkópián belül az iR és niR spektroszkópia   
és mikroszkópia.

Jelenleg használt és bemutatható készülékek
PerkinElmer Spectrum 400 FT-iR/niR spektrométer 
és PerkinElmer Spotlight 400 FT-iR/niR mikroszkóp

Fontosabb szakmai tapasztalatok
Fő kutatási területe a közeli és analitikai infravörös spektrosz- 
kópia és mikroszkópia, különös tekintettel a sokváltozós 
adatelemzésre. kutatási témái – a BME hagyományait követve – 
számos ponton kapcsolódnak a hazai ipar és mezőgazdaság 
különböző szegmenseihez ott, ahol a gyors, roncsolásmentes iR 
technikákra és a tudásintenzív megoldásokra szükség van.

nemzetközi és hazai folyóiratokban rendszeresen publikál, 
valamint aktívan részt vesz számos hazai k+F+i projektben, 
illetve EU-s keretprogramban.

oktatási tevékenysége a közeli iR spektroszkópiai kurzusokon 
túl a biokémia és élelmiszeranalitika gyakorlatokra és előadá-
sokra terjed ki. Eddig több mint 50 szakdolgozat, diplomamun-
ka és Phd dolgozat témavezetője, illetve konzulense.

Tudományos közéleti tevékenység
2011-től az international Committee for near infrared 
Spectroscopy (iCniRS) tagja.

Dr. Gergely Szilveszter PhD

Elérhetőségek
Telefon: +36 20 9804189
E-mail: gergely.szilveszter@perforum.hu

1110



12 13

              

Szakterület
A kapszaicin-érzékeny érző idegrendszer, a neuropeptidek és 
a neuro-immun interakciók kórélettani szerepének vizsgálata 
gyulladással és fájdalommal járó kórállapotok komplex állat-
kísérletes modelljeiben, melynek célja új gyógyszercélpontok 
azonosítása.

Jelenleg használt és bemutatható készülékek
PerkinElmer iviS lumina-ii in-vivo kisállat imager 
és FMT-2000 Fluoreszcens Molekuláris Tomográf

Fontosabb szakmai tapasztalatok
A PTE áok Farmakológiai és Farmakoterápiai intézetének 
egyetemi tanára, a Szentágothai kutatóközpont tudományos 
titkára és a Molekuláris Farmakológia kutatócsoport vezetője.
Jelenleg a nemzeti Agykutatási Program B „krónikus Fájda-
lom kutatócsoport” vezetője, a Pain Relief Foundation kolla-
boratív pályázatának társ-témavezetője. A PTE idegtudományi 
Centrum egyik alapítója, az irányító testület tagja.

Díjak
UnESCo-l̀ oreal díj (2005), Talentum díj (2005), Sigma 
kutatói díj (2002), Bolyai ösztöndíj (2001-2004 és 2007-2010), 
Bolyai Emléklap (2005), Bolyai Plakett (2011), Mestertanár 
Aranyérem (2013)

Tudományos közéleti tevékenység
A Pécs-Baranyai kereskedelmi és iparkamara innovációs 
Bizottság és a Magyar kísérletes és klinikai Farmakológus 
Társaság Experimentális Szekciójának titkára, a Magyar élet-
tani Társaság, a Magyar idegtudományi Társaság, az Európai 
neuropeptid Társaság és az MTA tagja.

Tudománymetriai adatok
közleményeinek száma 119, melyekre 1631 független idézett-
séget kapott, összesített impakt faktora 342,7, h-indexe 28 és 
13 szabadalmi beadvány résztvevője. Témavezetésével eddig 
12 Phd-fokozat született.

Szakterület
kristályos polimerek szupermolekuláris szerkezete és annak 
módosítása gócképző hatású adalékanyagokkal. A polimerek 
termikus analízise és kristályosodásának kinetikája.

Jelenleg használt és bemutatható készülékek
PerkinElmer TgA-6 termograviméter, PerkinElmer STA-6000 
szimultán Tg-dTA berendezés, PerkinElmer dSC-2, dSC-7 
és diamond dSC, PerkinElmer diamond dMTA

Fontosabb szakmai tapasztalatok
Budapesti Műszaki és gazdaságtudományi Egyetem, 
vegyészmérnöki kar:
2005-07 Műanyag és gumiipari Tanszék
 - kutató mérnök
2007-08 Fizikai kémia és Anyagtudományi Tanszék
 - tanársegéd
2008- Fizikai kémia és Anyagtudományi Tanszék  
 - adjunktus

Díjak
BME vegyészmérnöki kar Paulik testvérek-díj (2010), MTA       
Bolyai János fiatal kutatói ösztöndíj (2011), outstanding young 
TA&C Researcher in Central and Eastern Europe (2012), MTA 
varga József egyetemi díj (2013)

Tudományos közéleti tevékenység
MTA Termoanalitikai Munkabizottsági titkár, MTA köztestületi 
tag, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry főszerkesz-
tő, international Confederation for Thermal Analysis and Calo-
rimetry (iCTAC) tag, Central and Easter European Committee 
for Thermal Analysis and Calorimetry (CEEC-TAC) tag.

Tudománymetriai adatok
Tudományos közlemények száma: 39.
Független hivatkozások száma:  479.
kumulatív impakt faktor: 53,901.

Dr. Kállay-Menyhárd Alfréd PhD

Elérhetőségek
Mobil: +36 30 2039 477
Email: menyhard.alfred@perforum.hu

Dr. Helyes Zsuzsanna MD, PhD, DSc

Elérhetőségek
Telefon: +36 72 536 000 /35591
Mobil: +36 20 450 1639
Email: helyes.zsuzsanna@perforum.hu
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Szakterület
növényi proteolitikus enzimek tulajdonságai és funkciói.  növény- 
élettani-biokémiai kutatások elsősorban csírázásfiziológiai és nö-
vényi stressz vizsgálatok területén.
Az élelmiszervizsgálati területen enzimes, reológiai, mikro-
szerkezeti kutatások. Az utóbbi évtizedben a közeli infravö-
rös spektroszkópiai módszerek mezőgazdasági, élelmiszer- 
gyógyszer- és egyéb ipari alkalmazási lehetőségei.

Jelenleg használt és bemutatható készülékek
PerkinElmer Spectrum 400 FT-iR/niR spektrométer 
és PerkinElmer Spotlight 400 FT-iR/niR mikroszkóp

Fontosabb szakmai tapasztalatok
1995-ben egyetemi tanári kinevezés a BME Biokémiai és élel-
miszertechnológiai Tanszékén, majd tanszékvezető, dékánhe-
lyettes. 2004-ben MTA doktora fokozat. 2007-től az Alkalma-
zott Biotechnológia és élelmiszer-tudományi Tanszék vezetője.

Díjak
harald Perten Award (2002), Fellow of iCC Academy (2006), 
Apáczai Csere János díj (2011), Tangl Ferenc Emlékérem 
(2013), József nádor Emlékérem (2014)

Tudományos közéleti tevékenység
MTA élelmiszertudományi komplex Bizottság társelnök, élel-
miszerkönyv Analitikai Bizottság elnök, iSo TC 34 mezőgazda-
sági és élelmiszeripari nemzetközi munkabizottság elnök, SC 4 
gabonafélék albizottság elnök, iCC nemzetközi gabonakémiai 
és Technológiai Szövetség végrehajtóbizottság tag, iCniRS 
Chairmans Advisory Committee tag.

Tudománymetriai adatok
108 publikáció, 160 előadás, 5 elfogadott szabadalom.
összes független hivatkozás száma: 940.
kumulatív impakt faktor: 68,23.

Dr. Salgó András DSc

Elérhetőségek
Telefon: +36 1 463 1422
Email: salgo.andras@perforum.hu

Szakterület
Fehérje kinázok funkcionális vizsgálata, in vitro transzláció,   
fehérjék in vitro vizsgálata, aptamerek szelekciója.

Jelenleg használt és bemutatható készülékek
PerkinElmer labChip gX2 kapilláris elektroforézis berendezés 
és PerkinElmer EnSpire jelöléses és jelölésmentes plate olvasó

Fontosabb szakmai tapasztalatok
2000-04 Royal holloway University of london, School of 
 Biological Sciences - tudományos munkatárs
2004-07 Budapesti Műszaki és gazdaságtudományi
 Egyetem, Biokémiai és élelmiszertechnológiai 
 Tanszék - tudományos munkatárs
2007-09 MTA-SE Patobiokémiai kutatócsoport
 - tudományos munkatárs
2009-13 Semmelweis Egyetem, orvosi vegytani, Molekuláris 
 Biológiai és Patobiokémiai intézet - adjunktus
2013- docens

Külföldi ösztöndíjak
Max Planck institute, Cologne, germany
1995 EMBo short term fellowship
1996 MTA-dFg short term fellowship
School of Biological Sciences,
Royal holloway University of london, U.k.
2000-01 Royal Society Fellowship
2001-03  Marie Curie individual Fellowship
2004 EMBo short term fellowship
Ehime University, Matsuyama, Japan
2006   MTA-JSPS short term fellowship

Díjak
Bolyai János emléklap (2007), Bolyai János emléklap (2011)

Tudományos közéleti tevékenység
A Magyar Biokémia Egyesület és a Magyar kémikusok Egyesü-
letének tagja. 2014 óta MethodsX Editor in Chief.

Tudománymetriai adatok
Tudományos közlemények száma összesen 32.
kumulatív impakt faktor: 116,445.

Dr. Mészáros Tamás PhD

Elérhetőségek
Telefon: +36 1 463 3477
Mobil: +36 70 4570 486
E-mail: meszaros.tamas@perforum.hu
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Szakterület
Tömegspektrometria, folyadékkromatográfia.

Jelenleg használt és bemutatható készülékek
Sciex APi2000, 3200QTRAP és 6500QTRAP lC/MS/MS rend-
szerek, PerkinElmer Series 200 és Eksigent 200 micro lC

Fontosabb szakmai tapasztalatok
1992-94     klTE-MTA Antibiotikum-kémiai kutatócsoport, 
     debrecen - TMB ösztöndíjas 
1995-99     SzoTE orvosi vegytani intézet, Szeged
     - egyetemi tanársegéd 
1999-2012   MTA kémiai kutatóközpont, Budapest
     - tudományos munkatárs
     - tudományos főmunkatárs
2012-     MTA Természettudományi kutatóközpont
     - tudományos főmunkatárs 

Díjak
1991     oTdk  i. díj
1992     klTE TTk Emlékérem
1993     oTdk kiemelt i. díj
     Pro Scientia Aranyérem
1999     kisfaludy lajos díj
2001     Bolyai János kutatási ösztöndíj
2005     Bolyai János kutatási ösztöndíj
     elismerő oklevele

Tudománymetriai adatok
Referált folyóiratban megjelent publikációk száma: 65. 
hivatkozások ezen cikkekre: 891.
kumulatív impakt faktor: 162.

Dr. Szabó Pál PhD

Elérhetőségek
Mobil: +36 30 4742 029
E-mail: szabo.pal@perforum.hu
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