
 
 

 A Debreceni Egyetemen működő ANALAB KFT. környezetanalitikai mérési 
szolgáltatásokra, szakmai elemzések összeállítására, valamint környezetvédelemi 
problémák megoldása során szakértői tevékenység végzésére, illetve szervezésére 
létrejött vállalkozás.  A cég a víz- és talajanalitika területén a klasszikus és műszeres 
analitikai kémiai vizsgálati módszerek széles skáláját kínálja, ami magában foglalja a 
minták szabvány szerinti rutinjellegű, illetve szükség esetén speciális igények szerint 
kidolgozott, egyedi módszerek alapján történő vizsgálatát.  E tevékenységét az ANALAB 
KFT. a Debreceni Egyetem Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék munkatársaival 
közösen, a tanszék szakmai tapasztalatait és infrastruktúráját hasznosítva végzi. 
 
 Az A KFT. és a Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék közötti 
együttműködés a két fél adottságait maximálisan kihasználva, kölcsönös előnyöket 
biztosítva jött létre. A mérési, konzulensi és elemzői feladatokat az ANALAB KFT. 
elsősorban a tanszék munkatársait bevonva végzi, a munka színvonalát a tanszék 
veztőoktatóinak és kutatóinak szakmai felügyelete garantálja.  A Szervetlen és 
Analitikai Kémiai Tanszéken sokirányú, nemzetközi szinten ismert és elismert 
kutatások folynak.  Ezek közül külön is kiemelendők azok a témák, melyek az ANALAB 
KFT.-vel való együttműködés szempontjából talán a legnagyobb jelentőséggel bírnak: 
környezeti és biológiai minták speciációanalízise, elemzése;  atomspektroszkópiai 
módszerek fejlesztése; nagy hatékonyságú mintavételi és előkészítési eljárások 
kifejlesztése; összetett minták kromatográfiás analíziséhez módszerek kidolgozása; 
mocsarak, lápok elemösszetételének feltérképezése; környezeti kémiában, oxidációs 
technológiákban, víz- és szennyvíz-kezelésben jelentőséggel bíró összetett 
redoxifolyamatok mechanizmuskutatása. 

NALAB 

 
 Az együttműködés további fontos eleme, hogy a szakmai szolgáltatások piaci 
bevezetésén túlmenően az ANALAB KFT. munkatársai szakmailag is részt tudnak venni 
a környezetvédelmi problémák megoldásában, a laboratóriumi eredmények gyakorlati 
adaptálásában.  Ebből a szempontból külön is kiemelendő az AnaLab Kft. és az NNK 
Környezetgazdálkodási Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. közötti 
szoros kapcsolat.  Az NNK Kft. akkreditált mintavételi infrastruktúrával és 
jogosultsággal rendelkezik, az utóbbi időszakban  egyre bővülő megrendelői kör 
számára nyújt környezeti problémák megoldásával kapcsolatos szolgáltatásokat.  Az 
NNK Kft. hatékonyan egészíti ki az ANALAB KFT. és a Szervetlen és Analitikai Kémiai 
Tanszék közötti együttműködést, ami biztosítja a feltételeket a magas színvonalú 
akkreditált szolgáltatásokhoz a mintavételtől kezdve az analitikai elemzéseken keresztül 
az igény szerinti szakmai fejlesztésekig. 
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