
Szerződésszám: KTIA_AIK_12-1-2012-0024 Aktuális munkaszakasz száma / összes munkaszakasz száma 
4/4  

 

2016-05-30 1/10

 
 

Szakmai részbeszámoló 
(2012.01.01. után meghirdetett KTIA pályázatok nyertes projektjei számára) 

 
Projekt címe: Nyomelemanalitika az optikai plazma emissziós spektroszkópia felhasználásával 
Kedvezményezett(ek)(*) megnevezése 
(tényleges név és rövidített név a 
Támogatási Szerződésben szereplő 
sorrend betartásával): 

(1)Szent István Egyetem 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 

(1)SZIE 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 

Projektvezető neve: Dr Fodor Péter 
Projekt szerződött támogatási összege 
(Ft) 

86 210 000 

Projekt szerződött saját forrásának 
összege (Ft) 

0 

A projekt kezdési időpontja: 2013.07.01. 
Munkaszakasz tervezett kezdete és 
vége: 

2016.01.01.-2016.05.30. 

 
 
 
 
 
             
 
 
(*) Konzorcium esetén kérjük minden Kedvezményezettet soroljon fel! 
 

………………………………………………… 
Dr. Fodor Péter 

Projektvezető 
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1. Projekt célja 

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. Korábbi beszámolási időszakok eredményei 

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 technikát, megvizsgáltuk a stabilitást befolyásoló paramétereket, melyek visszahatnak a 
validálás legfontosabb paraméterére a pontosságra. 

3. Az adott munkaszakasz szakmai és pénzügyi megvalósítása 

3.1. Összefoglaló szakmai táblázat 
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Az adott munkaszakaszban tervezett/elvégzett részfeladatok és eredmények bemutatása címszavas összefoglaló táblázat alapján.  
 
Rész-
feladat 
(sor)-
száma 

Tervezett részfeladat megnevezése Elvégzett 
részfel-
adat 
 
(igen / 
nem / 
részben) 

Részfeladatot végző 
konzorciumi tag 
rövidített megnevezése 

Megvalósult részfeladat eredménye 

13 5. munkaszakasz: A kidolgozott 
módszerek akkreditálásának 
lehetőségvizsgálata 

igen Szent István 
Egyetem 

A készülék optimált paraméterei mellett 
elvégeztük a módszervalidálást. 
Megállapitottuk a minta kén tartalmának 
instabilitását és kísérleteket végeztünk az 
elmélet igazolására. Az eredmények alapján 
akkreditált a módszer. 

14. 5. munkaszakasz: könyvvizsgálat igen Szent István 
Egyetem 

A könyvvizsgáló elvégezte a könyvvizsgálatot. 

15. 5.munkaszakasz. Projekthez kapcsolódó 
nyilvánosság 
 

igen Szent István 
Egyetem 

A tanszéki honlapon mindenki számára 
hozzáférhetővé tettük az eddigi eredményeket, 
illetve bevezettük a tantárgyat az MSc 
Műszeres Analitika illetve az MSc 
Spektroszkópia tantárgyba. 

16. 5. munkaszakasz: Projektmenedzsmenti 
tevékenység 

igen Szent István 
Egyetem 

A projektmenedzser koordinálta s projekt 
szakmai és pénzügyi munkáját, vezette a 
projektdossziét és elkészítette az előrehaladási 
jelentést. Módosította a szerződést, mely 
módosítást a Hivatal elfogadott. 

Kérjük, hogy az itt megadott részfeladat számra hivatkozzon a szakmai beszámoló további részében, és az elszámolási táblázatokban 
egyaránt! 
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3.2. Adott munkaszakaszban elvégzett szakmai munka, valamint az eredmények szöveges bemutatása, 
eltérések indoklása 

3.2.1. Az adott munkaszakaszban elvégzett szakmai tevékenységek és azok eredményeinek részfeladatonként bemutatása, 
az eredményeket alátámasztó dokumentumok megjelölésével (max 3000 karakter/részfeladat) 

részfel-
adat 
száma 

Elvégzett szakmai munka, az elért eredmények, valamint az eredményeket alátámasztó dokumentumok 
 

13 A validálás egyik legfontosabb paramétere a minták stabilitásvizsgálata. A borminták viszonylag magas szulfit tartalmát 
feltételezéseink szerint befolyásolja a Clostridium baktériumok jelenléte, melyek illékony kénhidrogénné redukálják a szulfit 
tartalmat. Három különböző törzzsel illetve hat különböző borral elvégeztük a beoltási kísérleteket 10 napon át és közben mértük a 
módszerrel a kén tarlaom változását. Az eredményekről a szakmai beszámolóban ábrákon számolunk be. lásd.csatolt 13 részfeladat 
beszámolója, valamint mikrobiológiai részjelentések. lásd csatolmányok valamint etk.szie.hu 

14 A könyvvizsgálat eredményeit a beszámolóhoz hivatalosan csatoljuk. lásd pénzügyi beszámoló 
 

15 A Kari honlapon (etk.szie.hu) mindenki számára hozzáférhetővé tettük az eddigi eredményeket, illetve bevezettük a tantárgyat 
az MSc Műszeres Analitika illetve az MSc Spektroszkópia tantárgyba az Élelmiszermérnöki illetve a Minőség-biztonság 
szakirányban. 
 
 
 

16 A projektmenedzser koordinálta projekt szakmai és pénzügyi munkáját, vezeti a projektdossziét és elkészítette az előrehaladási 
jelentést valamint elkészítette a sajtóközleményt, mely az Egyetemi folyóírat következő számában jelenhet meg. lásd csatolt 
sajtóközlemény. 
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3.2.2 Szakmai megvalósítás eltéréseinek részfeladatonkénti indoklása  
(max 1000 karakter/részfeladat) 

részfel-
adat 
száma 

Térjen ki az indoklásban a tervezetthez képest a szakmai megvalósítás eltéréseire, indokolja az esetleges elmaradásokat, változtatásokat, nem tervezett 
kiegészítő tevékenységeket, stb. 

13 Mivel a minták mikrobiológiai instabilitása kémiai instabilitást feltételezett , a feladatot külső akkreditált Laboratóriummal kellett 
kontroláltatni. 

14 Nem történt eltérés. 
15 Nem történt eltérés. 
16 Nem történt eltérés. 
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3.2.3. Tényleges pénzügyi elszámolás és a tervezett költségek eltérésének részfeladatonkénti indoklása  
(max 1000 karakter/részfeladat) 

Részfel-
adat 
száma 

Térjen ki az indoklásban az adott munkaszakaszban teljesített részfeladat tervezett/tényleges költségek eltérésének magyarázatára, az egyes 
költségkategóriák közötti költségkülönbséget is indokolja, stb. 

13 A validálás költségei  miatt eltolódtak az eredetileg tervezett személyi költségek és  dologi költségek a külső megbízás oldalára. 
Számszakilag:tervezett személyi 7.680 eFt elszámolt 5.950eFt (77.5%), járulék tervezett 2.435 eFt elszámolt 1.525 eFt (62.6%), külső 
megbízás tervezett 120 eFt elszámolt 5.334 eFt 454%, Dologi tervezett 3.135 eFt elszámolt 14.1%.  Mivel a szakmai feladat 
megoldásához szükség volt  külső akkreditált laboratórium eredményeire, és záró félévként a támogatás egész összegéhez képest a 
külső megbízás nem lépi túl a kültségkereteket, egy kutatási feladat megoldása fontosabbnak tűnt mint a költségkategóriák számszaki 
betartása. 

14. Nincs eltérés 
15 Nincs eltérés 
16 Nincs eltérés 

  
  
  

4. A projekt megvalósításához tartozó egyéb területek 

4.1. Közbeszerzés  

Az adott munkaszakaszban volt-e közbeszerzés köteles beszerzés? Melyik részfeladat(ok)hoz kapcsolódott? Kérjük, részletezze a közbeszerzési folyamat 

eseményeit! 

Nem volt közbeszerzés. 
 

4.2. Kötelezően előírt kommunikációs kötelezettségek, valamint egyéb disszeminációs intézkedések 

Az előírt kommunikációs csomag megvalósított feladatainak felsorolása, továbbá a konferenciákon és egyéb fórumokon történő megjelenések rövid 
bemutatása, amelyek az adott időszakban a projekttel kapcsolatban megszervezésre kerültek vagy megjelentek. 

. A kötelező kommunikációs csomagot (arculat, honlap, sajtóközlemény) megvalósítottuk, valamit elkezdtük a műszer bevezetését az egyetemi 
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oktatásba (lásd fotók).A honlap  kari honlap része etk.szie.hu. 
 

4.3.Szerződésmódosítás (igen/nem) 

Volt-e a beszámolás alatti munkaszakaszra vonatkozó költségátcsoportosításos szerződésmódosítás? 
igen 

Ha igen, a tényleges költségek a módosításnak megfelelően kerültek-e elszámolásra? 
igen 

Van-e folyamatban költségátcsoportosításra vonatkozó szerződésmódosítás? 
igen 

Ha igen, a tervezett költségek a módosítási kérelemnek megfelelően kerültek-e feltüntetésre? 
igen 

 
 

4.4. Egyéb, a projekt megvalósítására vonatkozó megjegyzés 
(max 1000 karakter) 

Folyamatban van a szerződésmódosítás, és ezt a beszámolót ennek alapján nyújtjuk be. 
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5. Publikációs lista 

db Cím Dokumentum típusa 
Impakt 
faktor 

1. Effective seleniumdetoxification int he seed proteins of the 
hyoeraccumulator plant : the analysis of selenium-containing proteins of 
monkeypot nut seeds 

J.Biol.Inorg.Chem. , 2014, Nov.06. 3.164 

2. Nyomelemanalitikai projekt indult az Alkalmazott Kémia Tanszék 
fejlesztésében 

Közgazdász, LV, 1, 2014. - 

3. Közlemény a KTIA_AIK_12-1-2012-0024 projekt lezárásáról Szent István Egyetem Lapja, 
megjelenés alatt 

- 

    

    
    
    
    
    
    
    

 

6. A projektbe bevont foglalkoztatottak munkaidő adatai 

A táblázatban a projekt jelen munkaszakaszában ténylegesen résztvevő személyeket szükséges feltüntetni. Az FTE értékek kiszámításánál a Támogatási 
Szerződés 3. számú mellékletének adott pontjában szereplő FTE értékek meghatározási módját szükséges alkalmazni. 

Sor-
szám 

Név 
Kedvezményezett 

(cégnév) 
Munkakör 

Projektben 
meghatározott 

feladatok 

Projekt terhére 
személyi 

kifizetésben 
részesült? 

(I/N) 

Projektre 
fordított 

munkaidő (FTE) 

1 Dr. Fodor Péter Szent István Egyetem Egyetemi tanár Témavezető I 92.5 

2 Dr. Dernovics 

Mihály 

Szent István Egyetem egyetemi docens Kutatói I 55.5 

3 Dr.Fodor Marietta Szent István Egyetem egyetemi docens Kutatói I 32.0 

4 Jókainé Szatura Szent István Egyetem egyetemi docens Kutatói I 54.0 
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Zsuzsanna 

5 Balga Zsanett Budapesti Corvinus 

Egyetem 

adminisztrátor adminisztrátor I 18.5 

1     0sszesen 252.5 

 

6.1. A vállaltakhoz képest a projekt megvalósításába bevont személyek számában, az FTE értékekben tapasztalható 
eltérések indoklása (max 1000 karakter) 

Jelentősen növeltük az FTE értéket, meghaladva a tervezettet. 

7. A szakmai beszámolóhoz kapcsolódó CD-n/DVD-n beküldött szakmai kiegészítő anyagok, eredmény 
dokumentumok részletes listája: 

Ebben a táblázatban a beküldött CD/DVD tartalmát jelenítse meg.  
Beküldhető dokumentumok: minden olyan kép, hang és írott anyag, amely az elvégzett szakmai munkát és annak eredményességét 
támasztja alá, jobb megítélését segíti elő és szükséges lehet a szakértő(k) számára az értékelés során. 
(pl. az elvégzett szakmai munka részletes leírása, kísérletek fotóival ellátva; konferencia előadás anyaga; projekt keretében készült 
PhD szakdolgozat; szabadalmi oltalom bejelentés, stb.) 

db Cím Dokumentum jellege Egyéb megjegyzés 

1. Záró jelentés  pdf  
2. Fotok pdf  
3. Mikrobiológiai jegyzőkönyvek 

fehérbor száraz,fehérbor édes, rozé száraz, rozé félédes, 
vörös száraz, vörös édes 

pdf  

4. D tábla pdf  
5. sajtóközlemény pdf  
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Dr. Fodor Péter 

Projektvezető 
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1. Projekt célja 

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. Korábbi beszámolási időszakok eredményei 

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 technikát, megvizsgáltuk a stabilitást befolyásoló paramétereket, melyek visszahatnak a 
validálás legfontosabb paraméterére a pontosságra. 

3. Az adott munkaszakasz szakmai és pénzügyi megvalósítása 

3.1. Összefoglaló szakmai táblázat 
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Az adott munkaszakaszban tervezett/elvégzett részfeladatok és eredmények bemutatása címszavas összefoglaló táblázat alapján.  
 
Rész-
feladat 
(sor)-
száma 

Tervezett részfeladat megnevezése Elvégzett 
részfel-
adat 
 
(igen / 
nem / 
részben) 

Részfeladatot végző 
konzorciumi tag 
rövidített megnevezése 

Megvalósult részfeladat eredménye 

13 5. munkaszakasz: A kidolgozott 
módszerek akkreditálásának 
lehetőségvizsgálata 

igen Szent István 
Egyetem 

A készülék optimált paraméterei mellett 
elvégeztük a módszervalidálást. 
Megállapitottuk a minta kén tartalmának 
instabilitását és kísérleteket végeztünk az 
elmélet igazolására. Az eredmények alapján 
akkreditált a módszer. 

14. 5. munkaszakasz: könyvvizsgálat igen Szent István 
Egyetem 

A könyvvizsgáló elvégezte a könyvvizsgálatot. 

15. 5.munkaszakasz. Projekthez kapcsolódó 
nyilvánosság 
 

igen Szent István 
Egyetem 

A tanszéki honlapon mindenki számára 
hozzáférhetővé tettük az eddigi eredményeket, 
illetve bevezettük a tantárgyat az MSc 
Műszeres Analitika illetve az MSc 
Spektroszkópia tantárgyba. 

16. 5. munkaszakasz: Projektmenedzsmenti 
tevékenység 

igen Szent István 
Egyetem 

A projektmenedzser koordinálta s projekt 
szakmai és pénzügyi munkáját, vezette a 
projektdossziét és elkészítette az előrehaladási 
jelentést. Módosította a szerződést, mely 
módosítást a Hivatal elfogadott. 

Kérjük, hogy az itt megadott részfeladat számra hivatkozzon a szakmai beszámoló további részében, és az elszámolási táblázatokban 
egyaránt! 
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3.2. Adott munkaszakaszban elvégzett szakmai munka, valamint az eredmények szöveges bemutatása, 
eltérések indoklása 

3.2.1. Az adott munkaszakaszban elvégzett szakmai tevékenységek és azok eredményeinek részfeladatonként bemutatása, 
az eredményeket alátámasztó dokumentumok megjelölésével (max 3000 karakter/részfeladat) 

részfel-
adat 
száma 

Elvégzett szakmai munka, az elért eredmények, valamint az eredményeket alátámasztó dokumentumok 
 

13 A validálás egyik legfontosabb paramétere a minták stabilitásvizsgálata. A borminták viszonylag magas szulfit tartalmát 
feltételezéseink szerint befolyásolja a Clostridium baktériumok jelenléte, melyek illékony kénhidrogénné redukálják a szulfit 
tartalmat. Három különböző törzzsel illetve hat különböző borral elvégeztük a beoltási kísérleteket 10 napon át és közben mértük a 
módszerrel a kén tarlaom változását. Az eredményekről a szakmai beszámolóban ábrákon számolunk be. lásd.csatolt 13 részfeladat 
beszámolója, valamint mikrobiológiai részjelentések. lásd csatolmányok valamint etk.szie.hu 

14 A könyvvizsgálat eredményeit a beszámolóhoz hivatalosan csatoljuk. lásd pénzügyi beszámoló 
 

15 A Kari honlapon (etk.szie.hu) mindenki számára hozzáférhetővé tettük az eddigi eredményeket, illetve bevezettük a tantárgyat 
az MSc Műszeres Analitika illetve az MSc Spektroszkópia tantárgyba az Élelmiszermérnöki illetve a Minőség-biztonság 
szakirányban. 
 
 
 

16 A projektmenedzser koordinálta projekt szakmai és pénzügyi munkáját, vezeti a projektdossziét és elkészítette az előrehaladási 
jelentést valamint elkészítette a sajtóközleményt, mely az Egyetemi folyóírat következő számában jelenhet meg. lásd csatolt 
sajtóközlemény. 
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3.2.2 Szakmai megvalósítás eltéréseinek részfeladatonkénti indoklása  
(max 1000 karakter/részfeladat) 

részfel-
adat 
száma 

Térjen ki az indoklásban a tervezetthez képest a szakmai megvalósítás eltéréseire, indokolja az esetleges elmaradásokat, változtatásokat, nem tervezett 
kiegészítő tevékenységeket, stb. 

13 Mivel a minták mikrobiológiai instabilitása kémiai instabilitást feltételezett , a feladatot külső akkreditált Laboratóriummal kellett 
kontroláltatni. 

14 Nem történt eltérés. 
15 Nem történt eltérés. 
16 Nem történt eltérés. 
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3.2.3. Tényleges pénzügyi elszámolás és a tervezett költségek eltérésének részfeladatonkénti indoklása  
(max 1000 karakter/részfeladat) 

Részfel-
adat 
száma 

Térjen ki az indoklásban az adott munkaszakaszban teljesített részfeladat tervezett/tényleges költségek eltérésének magyarázatára, az egyes 
költségkategóriák közötti költségkülönbséget is indokolja, stb. 

13 A validálás költségei  miatt eltolódtak az eredetileg tervezett személyi költségek és  dologi költségek a külső megbízás oldalára. 
Számszakilag:tervezett személyi 7.680 eFt elszámolt 5.950eFt (77.5%), járulék tervezett 2.435 eFt elszámolt 1.525 eFt (62.6%), külső 
megbízás tervezett 120 eFt elszámolt 5.334 eFt 454%, Dologi tervezett 3.135 eFt elszámolt 14.1%.  Mivel a szakmai feladat 
megoldásához szükség volt  külső akkreditált laboratórium eredményeire, és záró félévként a támogatás egész összegéhez képest a 
külső megbízás nem lépi túl a kültségkereteket, egy kutatási feladat megoldása fontosabbnak tűnt mint a költségkategóriák számszaki 
betartása. 

14. Nincs eltérés 
15 Nincs eltérés 
16 Nincs eltérés 

  
  
  

4. A projekt megvalósításához tartozó egyéb területek 

4.1. Közbeszerzés  

Az adott munkaszakaszban volt-e közbeszerzés köteles beszerzés? Melyik részfeladat(ok)hoz kapcsolódott? Kérjük, részletezze a közbeszerzési folyamat 

eseményeit! 

Nem volt közbeszerzés. 
 

4.2. Kötelezően előírt kommunikációs kötelezettségek, valamint egyéb disszeminációs intézkedések 

Az előírt kommunikációs csomag megvalósított feladatainak felsorolása, továbbá a konferenciákon és egyéb fórumokon történő megjelenések rövid 
bemutatása, amelyek az adott időszakban a projekttel kapcsolatban megszervezésre kerültek vagy megjelentek. 

. A kötelező kommunikációs csomagot (arculat, honlap, sajtóközlemény) megvalósítottuk, valamit elkezdtük a műszer bevezetését az egyetemi 
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oktatásba (lásd fotók).A honlap  kari honlap része etk.szie.hu. 
 

4.3.Szerződésmódosítás (igen/nem) 

Volt-e a beszámolás alatti munkaszakaszra vonatkozó költségátcsoportosításos szerződésmódosítás? 
igen 

Ha igen, a tényleges költségek a módosításnak megfelelően kerültek-e elszámolásra? 
igen 

Van-e folyamatban költségátcsoportosításra vonatkozó szerződésmódosítás? 
igen 

Ha igen, a tervezett költségek a módosítási kérelemnek megfelelően kerültek-e feltüntetésre? 
igen 

 
 

4.4. Egyéb, a projekt megvalósítására vonatkozó megjegyzés 
(max 1000 karakter) 

Folyamatban van a szerződésmódosítás, és ezt a beszámolót ennek alapján nyújtjuk be. 
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5. Publikációs lista 

db Cím Dokumentum típusa 
Impakt 
faktor 

1. Effective seleniumdetoxification int he seed proteins of the 
hyoeraccumulator plant : the analysis of selenium-containing proteins of 
monkeypot nut seeds 

J.Biol.Inorg.Chem. , 2014, Nov.06. 3.164 

2. Nyomelemanalitikai projekt indult az Alkalmazott Kémia Tanszék 
fejlesztésében 

Közgazdász, LV, 1, 2014. - 

3. Közlemény a KTIA_AIK_12-1-2012-0024 projekt lezárásáról Szent István Egyetem Lapja, 
megjelenés alatt 

- 

    

    
    
    
    
    
    
    

 

6. A projektbe bevont foglalkoztatottak munkaidő adatai 

A táblázatban a projekt jelen munkaszakaszában ténylegesen résztvevő személyeket szükséges feltüntetni. Az FTE értékek kiszámításánál a Támogatási 
Szerződés 3. számú mellékletének adott pontjában szereplő FTE értékek meghatározási módját szükséges alkalmazni. 

Sor-
szám 

Név 
Kedvezményezett 

(cégnév) 
Munkakör 

Projektben 
meghatározott 

feladatok 

Projekt terhére 
személyi 

kifizetésben 
részesült? 

(I/N) 

Projektre 
fordított 

munkaidő (FTE) 

1 Dr. Fodor Péter Szent István Egyetem Egyetemi tanár Témavezető I 92.5 

2 Dr. Dernovics 

Mihály 

Szent István Egyetem egyetemi docens Kutatói I 55.5 

3 Dr.Fodor Marietta Szent István Egyetem egyetemi docens Kutatói I 32.0 

4 Jókainé Szatura Szent István Egyetem egyetemi docens Kutatói I 54.0 
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Zsuzsanna 

5 Balga Zsanett Budapesti Corvinus 

Egyetem 

adminisztrátor adminisztrátor I 18.5 

1     0sszesen 252.5 

 

6.1. A vállaltakhoz képest a projekt megvalósításába bevont személyek számában, az FTE értékekben tapasztalható 
eltérések indoklása (max 1000 karakter) 

Jelentősen növeltük az FTE értéket, meghaladva a tervezettet. 

7. A szakmai beszámolóhoz kapcsolódó CD-n/DVD-n beküldött szakmai kiegészítő anyagok, eredmény 
dokumentumok részletes listája: 

Ebben a táblázatban a beküldött CD/DVD tartalmát jelenítse meg.  
Beküldhető dokumentumok: minden olyan kép, hang és írott anyag, amely az elvégzett szakmai munkát és annak eredményességét 
támasztja alá, jobb megítélését segíti elő és szükséges lehet a szakértő(k) számára az értékelés során. 
(pl. az elvégzett szakmai munka részletes leírása, kísérletek fotóival ellátva; konferencia előadás anyaga; projekt keretében készült 
PhD szakdolgozat; szabadalmi oltalom bejelentés, stb.) 

db Cím Dokumentum jellege Egyéb megjegyzés 

1. Záró jelentés  pdf  
2. Fotok pdf  
3. Mikrobiológiai jegyzőkönyvek 

fehérbor száraz,fehérbor édes, rozé száraz, rozé félédes, 
vörös száraz, vörös édes 

pdf  

4. D tábla pdf  
5. sajtóközlemény pdf  
    

 
 
 
 


