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1. Projekt célja 

A projekt céljának rövid, tömör, lényegre törő összefoglalása (max 2000 karakter) 
 

A project célja az optikai emissziós plazmaspektroszkópia területén új analitikai módszerek 
kidolgozása elsősorban azon nyomelemek körében, ahol a költséges induktív csatolású 
tömegspektroszkópia nem képes megfelelő megbízhatósággal működni. Több ilyen az 
élelemiszeranalitika és környezetvédelem szempontjából fontos elem is létezik ilyenek a kén, 
foszfor, vas, ólom, szelén, stb. Célkitűzésünk ezen elemek meghatározására analitikai 
módszereket fejleszteni, melyek magukba foglalják a mintaelőkészítés problematikáját 
különböző mátrixokból, a meghatározások paramétereinek optimálását beleértve a 
legmegfelelőbb hullámhosszak kiválasztásáig, a lehetséges speciációk felmérését és 
kapcsolását, valamint a kapcsolódó irodalmak felmérését. 
 
 

2. A projektben vállalt eredmények bemutatása a projekt zárásakor 

1.munkaszakasz: A beszerzendő készülék kiválasztása volt, majd a szóbejöhető gyártók 
pályáztatása, a pályázatok szakmai elbírálása, a választott készülék megrendelése volt. A 
munkaszakaszban felmértük a szelén szakirodalmát speciációs szempontok szerint, 
valamint a tranziens jelek szofver lehetőségeinek kidolgozását. 
 
2.mukaszakasz: A készüléket beüzemeltük, bár jelentős gondokat okozott a kiegészítő 
levegő generátor kapcsolása. Optimáltuk a feladatnak megfelelően a mérési 
paramétereket egy sor elemre, köztük a feladatban megjelölt két nemfémes elemre és 
kidolgoztunk egy mérési technikát borok kén és foszfor meghatározására. Lefektettük a 
HPLC kapcsolás kisérleti elrendezését. 
 
3.Munkaszakasz:Két független módszerrel (spektrofotometria illetve jodometria) 
előállítottunk olyan bormintákat, melyekkel ellenőrizhettük a kidolgozott metodikák 
megbízhatóságát és mindkét elemre megfelelő eredményeket értünk el. Kidolgoztunk egy 
olyan mintaelőkészítési eljárást, mely az átlagos növényi mintáknál jóval összetettebb 
(magas zsírtartalom) csokoládé minták előkészítésére is alkalmas és módszert sikerrel 
alkalmaztuk valódi mintákon. 
 
4.munkaszakasz: Optimáltuk a szelén mérési paramétereit és alkalmaztuk a módszert az 
élelmiszeriparban.  
 
5.munkaszakasz: Validáltuk a kidolgozott technikákat, megvizsgáltuk a stabilitást 
befolyásoló paramétereket, melyek visszahatnak a validálás legfontosabb paraméterére a 
pontosságra. 
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3. A tervezett, illetve ebből megvalósított célok, eredmények 
összevetése, differenciák indoklása 

Több komoly akadály is felmerült a projekt során: 
1. Az első évben az alapműszer beszerzésekor a tervezettnél lassabban zárult 

közbeszerzési pályázat, így jelentősen elhúzódott a műszerinstalláció. 
2. A műszer szobában –az egész óriási épületben a tervezettnél jóval hosszabb ideig 

tartott a fűtéskorszerűsítés, így hónapokig nem  lehetett tiszta munkát végezni, 
ezért határidő módosítást kellett kérnünk. 

3. A Budapesti Corvinus Egyetem lassan készítette elő a projekt átadásához a 
pénzügyi adatokat, a munka ütemezése nem a tervezett szerint haladt, és a 
teljesítés során felmerült olyan elő nem látható szakmai kérdés, melynek 
eldöntéséhez külső akkreditált laboratóriumot kellett bevonni a megfelelő szintű 
validálás eldöntéséhez. 
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4. A projekt utóéletének bemutatása 

A projektben kidolgozott validált eljárásokat a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által 
ellenőrzött laboratórium rutin módszerként alkalmazza –az országban egyedüli 
akkreditált speciációs eljárásokkal- így valahányszor az iparban ilyen szakmai kérdés 
merül fel, mostantól létezik olyan laboratórium, mely felkészült a megoldásokra akár az 
élelmiszer, akár a környezetvédelem területén.l 
 
 
 
 

5. A projekt indikátorai 

5.1. Indikátor adatok 

Kérjük, hogy a szerződés mellékletét képező, pályázati adatlapon kitöltött 
indikátormutatók teljesüléséről számoljon be tényszerű adatokkal! 
 

Indikátormutató megnevezése Célérték  
Tényleges 

érték 
Teljesítést alátámasztó 

dokumentum 
Kifejlesztett új szolgáltatás 5 6 Szolgáltatások.pdf 

Szabadalmak 2 0 
ellenben validáltuk a 

szolgáltatásokat 
állományi létszám 15 19  

férfi 4 3  
nő 11 16  

kutató 15 14  

FTE 3600 4173  
PhD 4 5  

tud.fokozattal rendelkezők 4 6  
Nemzetközi publikációk 1 1  

Hazai publikációk 4 2  
Hosszú távú hasznosítók 2  van még négy év a 

hasznosításra 

 

5.2. Egyéb a projekt indikátor adatainak teljesülésére vonatkozó 
megjegyzés 

(max 1000 karakter) 

A projekt eredményeképpen beadtunk új NKFP projektet, de még nincs 
eredményhirdetés. 

 

 

 
 
 
 


